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วิสัยทัศน์
(Vision)
“ มุ่งมัน เป็ นท่าเรื อมาตรฐานสากลในฝังอ่าวไทย พร้อม
ใส่ใจชุมชนและสิ งแวดล้อม ”

พันธกิจ
(Mission)
1. เพิมประเภทการขนถ่ ายสินค้ า และการให้ บริการ เพือครอบคลุมความต้ องการของ
ลูกค้ า
2. เพิมและพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกให้ ครอบคลุมความต้ องการของลูกค้ า
3. ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นทีรู้ จักและยอมรั บ
4. สร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่ างท่ าเรื อกับชุมชน และคํานึงถึงสิงแวดล้ อมเป็ น
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จุ ด เด่ น ทางการเงิน Financial Highlight
ข้ อมูลจากงบการเงิน ( ณ 31 ธันวาคม 2554 )

หน่วย : ล้ านบาท
Fina ncia l Highlight

2,500

'M
illionB
aht

2,151.67

2,077.95

1,972.47
2,000

1,768.84

1,745.36

1,644.45
ส ินทรัพย์ร วม

1,500

หนีส ินรวม
ส่วนของผูถือ
้
หุน
้

1,000
507.21
500

332.59

203.63

0
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

Ye ar

Income Sta te me nt
376.38

400
350

M
illio
nB
a
h
t

300

282.42

275.22
246.19

250
200

รายได รวม
้
180.91

164.66

กํา ไรขั นต น
้

164.44

กํา ไร (ขาดทุน ) สุทธ ิ

150

109.39
82.64

100
50
0
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

Ye ar

อัตราส่วนทางการเงิน
อตราส่วนทางการเง
ั
ิน ปี 2552 - ปี 2554

( 1 )

45
38.73

40

40.06

35
30.02

%

30
ปี 2554

25

ปี 2553
20

ปี 2552

15
10.36
10

6.18

8.70
5.54

5.03

5

3.84

0
อ ัต รากํา ไรสุท ธ ิ

อ ัต ราผลตอบแ ทนผูถือหุ
้
น
้

ิ
อัต ราผลตอบแทนจากส นทรั
พย์

อตราส่วนทางการเง
ั
ิน ( 2 )
10.00
9.00
8.00
7.00
บาท

6.00
5.00

5.38

5.19

4.93

มูลค่าตามบัญช ีต่อ หุน
้

4.52

กําไรสุทธ ิต่อหุน
้

4.00
3.00

2.73
2.07

2.00
1.00
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด

หน้ า 4

4

Annual Report 2011

สาส์ นจากประธานกรรมการ
Message from Chairman

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2554 ประเทศไทยประสบกับมรสุมทางเศรษฐกิจ

จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทัว. โลกและ

ปั ญหาการเมืองภายในประเทศ อีกทังการเกิ
9
ดอุทกภัยครัง9 ใหญ่ในภาคกลางของประเทศ ซึง. ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะ
ถดถอยอย่างหนัก ปริมาณความต้ องการเหล็กโดยภาพรวมลดลง ส่งผลให้ ปริ มาณการขนถ่ายเหล็กของเครื อลดลงอย่างเห็นได้ ชดั
ทําให้ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีรายได้ ลดลงเมื.อเทียบกับปี ก่อน แต่ด้วยการบริ หารจัดการ และการดูแลเอาใจใส่ด้วยความ
ระมัดระวัง ควบคุมต้ นทุนและการลงทุนบางอย่าง ทําให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที.ยงั มีกําไร

อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคง

มุง่ มัน. ทีจ. ะปฏิบตั ิตามพันธกิจต่าง ๆ เพื.อผลสําเร็ จขององค์กร พร้ อมทังได้
9 สร้ างระบบควบคุมคุณภาพ เพื.อความก้ าวหน้ าของ
องค์กร ให้ เป็ นท่าเรื อพาณิชย์ชนนํ
ั 9 าของประเทศ
เมื.อวันที. 14 ธันวาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาซื 9อขายเครนขนาดกําลังยก 100 ตัน กับ บริ ษัท ก๊ อดวาลว์ พอร์ ท
เทคโนโลยี. จากประเทศเยอรมันนี เพื.อรองรับการขนถ่ายสินค้ าจาก SSI-UK จํานวน 2 ตัว มูลค่าประมาณ 300 ล้ านบาท
จากการลงทุนในครัง9 นี 9บริษัท จะมีรายได้ ทเี. พิ.มขึ 9น พร้ อมกับเพิม. ศักยภาพของการให้ บริ การ ซึง. เป็ นส่วนหนึง. ของโครงการขยาย
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต
นอกจากนี 9 บริษัทให้ ความสําคัญถึงการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และ สิง. แวดล้ อม โดยให้ ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ ตามเจตนารมณ์ที.บริ ษัท จะดํารงไว้ ซงึ. การพัฒนาชุมชนและสิง. แวดล้ อม
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ท้ ายสุดนี 9 ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที.ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริ ษัทด้ วยดีเสมอมา รวมทังกรรมการ
9
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ที.ได้ อทุ ิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบตั ิหน้ าที.อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาองค์กร และทําให้ บริ ษัทสามารถผ่านพ้ นวิกฤตเศรษฐกิจครัง9 นี 9ไปได้ พร้ อมทังสร้
9 างผลตอบแทนที.ดี
ต่อผู้ถือหุ้น บนพื 9นฐานของการดําเนินงานอย่างเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย และยังประโยชน์ตอ่ สังคมต่อไป

( นายทวีศกั ดิZ เสนาณรงค์ )
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สาส์ นจากกรรมการผู้จัดการ
Message from Managing Director
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2554 เป็ นปี ที.มีการเปลีย. นแปลงอย่างมากสําหรับ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด

เนื.องจากฝ่ ายจัดการได้ มงุ่ เน้ นที.จะเพิ.มรายได้ จากนอกเครื อสหวิริยาให้ มากขึ 9น เพื.อเป็ นการลด
การพึ.งพารายได้ จากเครื อ และ เป็ นการเพิ.มการใช้ บริ การของท่าเรื อให้ เพิ.มมากขึ 9น แต่เนื.องจากบริ ษัทฯเป็ นเพียงผู้ประกอบการ
ท่าเรื อ ที.ต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายที.จะช่วยพัฒนาการบริ การให้ ครบวงจร และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
อย่างประทับใจ ซึง. ผลจากความร่วมมือและการประสานงานที.ดีทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจกรรมนอกเครื อสูงถึง 16.6 ล้ านบาท
แม้ วา่ จะไม่สามารถทําได้ ตามเป้าหมายที.ตงไว้
ั 9 คือ 20 ล้ านบาท แต่รายได้ นี 9นับเป็ นรายได้ นอกเครื อที.สงู ที.สดุ ในรอบหลายๆ ปี ของ
บริ ษัทฯ
สําหรับกิจกรรมการขนถ่ายที.บริ ษัทฯได้ เริ. มให้ บริ การเพิ.มขึ 9น คือ การขนถ่ายสินค้ าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ โดยเป็ นการ
ช่วยแก้ ปัญหาของผู้ประกอบการที.ต้อ งการส่งสินค้ าไปยังประเทศเมียนมาร์ เพื.อให้ ถึงมื อลูกค้ าเร็ วที.สุด เนื.องจากที.ผ่านมา
ผู้ประกอบการได้ ส่งสินค้ าผ่านสิงคโปร์ ซึ.งการเปลี.ยนถ่ายสินค้ าลงเรื อเพื.อไปยังประเทศเมียนมาร์ ที.ท่าเรื อประเทศสิงคโปร์ ใช้
เวลานาน และไม่สามารถควบคุมเวลาการส่งสินค้ าถึงมือลูกค้ าได้ ดังนัน9 ผู้ประกอบการจึงรวมตัวกันที.จะส่งสินค้ าจากท่าเรื อ
กรุงเทพฯ ผ่านท่าเรื อประจวบ เพื.อส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผ่านท่าเรื อระนอง กิจกรรมการขนถ่ายดังกล่าวได้ เริ. มต้ นขึ 9นเมื.อ
วันที. 12 เมษายน 2554 แต่เป็ นน่าเสียดายที.กิจกรรมการขนถ่ายนี 9ไม่ยงั. ยืนดังที.คิด เพราะเนื.องจากเป็ นกิจกรรมการขนถ่ายที.
ต้ องการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ าย แต่การที.ผ้ รู วบรวมสินค้ าทําธุรกิจอย่างไม่ตรงไปตรงมา ทําให้ กิจกรรมการขนถ่ายดังกล่าว
ต้ องหยุดชะงักไป แต่คาดว่าจะมีความพยายามที.จะดําเนินการให้ การขนถ่ายนี 9กลับมาอย่างยัง. ยืนในอนาคต
นอกจากนี 9บริ ษัทฯยังเริ. มโครงการ PPC Shore Crane Project ซึ.งเป็ นโครงการที.สําคัญที.จะรองรับการขนถ่าย สแลป
จาก SSI UK ซึ.งจะขนถ่ายด้ วยเรื อขนาดใหญ่ตงแต่
ั 9 Panamax ขึ 9นไป ซึ.งไม่มีเครนบนเรื อ โดยบริ ษัทฯได้ จัดซื 9อเครนขนาด
ความสามารถยกขนสูงสุด 100 ตัน จํ านวน 2 ตัว จาก Gottwald Port Technology ประเทศเยอรมัน โดยคาดว่าจะทําการ
ประกอบและติดตังแล้
9 วเสร็ จภายในเดือนเมษายน 2555 ซึง. จะส่งผลให้ บริ ษัทฯมีอปุ กรณ์ยกขนที.ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
นอกจากการหาธุรกิจใหม่ๆ และโครงการต่างๆ แล้ ว บริ ษัทฯยังคงให้ ความสําคัญกับ ชุมชนและสิ.งแวดล้ อม รวมทัง9
กิจกรรมเพื.อสังคม โดยในปี 2554 บริ ษัทฯได้ จดั กิจกรรมเพื.อชุมชนที.บางสะพาน จํานวน 2 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมปรับปรุงสวน...
แต้ มสี เพื.อโรงเรี ยนสวย ณ โรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง และ กิจกรรม ท่าเรื อรวมพลัง สร้ างสรรค์ เพื.อน้ อง ตอน..กระดานฟ้ า นําพา
ความรู้ โดยได้ รับผลตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมและผู้ปกครอง นอกจากนี 9ยังจัดให้ มีกิจกรรมเพื.อสังคม ในส่วนของ
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สํานักงานกรุงเทพ จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม 84 พรรษา องค์ราชา ท่าเรื อประจวบ อาสา ฟื น9 ฟูป่าชายเลน ซึ.งได้ รับผลตอบ
รับที.ดีจากพนักงานที.เข้ าร่วมกิจกรรมเช่นกัน
ในด้ านรางวัล แห่ ง คุ ณ ค่ า ของปี 2554 บริ ษั ท ฯได้ รั บ รางวัล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ านความปลอดภั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับประเทศ ซึง. สร้ างความภาคภูมิใจกับบริ ษัทฯเป็ นอย่างยิ.ง
โดยภาพรวมแล้ วปี 2554เป็ นปี ที.มีการเปลี.ยนแปลงอย่างมากสําหรับบริ ษัทฯ แม้ ว่าด้ านผลประกอบการรวมจะไม่ได้ สงู
ตามเป้าหมายที.วางไว้ เพราะ ภาวะเศรษฐกิจที.ถดถอยทังในประเทศและระดั
9
บโลก การเกิดเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิต่างๆ ส่งผลต่อ
ปริ มาณการขนถ่ายสินค้ าเหล็กที.เป็ นสินค้ าหลักที.ขนถ่ายผ่านท่าเรื อประจวบ ซึ.งส่งผลต่อรายได้ และกําไรของบริ ษัทฯโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ผมต้ องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทังพนั
9 กงานทุกท่านที.
ช่วยกันสร้ างสรรค์ และ สนับสนุนการทํางานของบริ ษัทฯ ให้ ยงั มีผลประกอบการที.มีผลกําไร ผมในฐานะกรรมการผู้จัดการจะ
พยายามพัฒนาการทํางาน และ ตังเป
9 ้ าหมายที.ท้าทาย รวมทังพยายามไปให้
9
ถึงเป้าหมายที.สงู ขึ 9นดังกล่าว ในปี ต่อๆไป

( ชัยภัทร เขมาภิรักษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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แผนผั ง องค์ ก ร
บริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

QMR , EMR , SMR

สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ าย

สายงานบริ หารและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื 9อ
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ าย
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คณะกรรมการบริษัทท่ าเรือประจวบ จํากัด

1. นายทวีศกั ดิZ เสนาณรงค์

ประธานกรรมการบริ ษัท

2. นายกมล จันทิมา

กรรมการ

3. นายทรงศักดิZ แพเจริ ญ

กรรมการ

4. นายปิ ยะ วิริยประไพกิจ

กรรมการ

5. นายสมชาย

กรรมการ

6. นายวิน

สกุลสุรรัตน์

วิริยประไพกิจ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

7. นายสมศักดิZ

ศิวะไพบูลย์

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

9. นายชัยภัทร

เขมาภิรักษ์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

สุภาพร

ทีป. รึกษาบริษัทฯ

10. นายมนตรี

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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ประวั ติค วามเป็ นมาและการเปลี ยนแปลงทีสํา คั ญ
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด (บริ ษัท) ก่อตังเมื
9 .อวันที. 4 ตุลาคม 2535 ด้ วยทุนจดทะเบียน 400 ล้ านบาท โดยดําเนิน
ธุรกิจท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศบนเนื 9อที.ประมาณ 600 ไร่ (หรื อ 960,000 ตารางเมตร) ตังอยู
9 ใ่ นเขตอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สํานักงานใหญ่ ตังอยู
9 ท่ ี.อาคารประภาวิทย์ ชัน9 6 ถนนสุรศักดิZ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร บริ ษัท
ให้ บริ การท่าเรื อพาณิชย์ครบวงจร ทังการขนถ่
9
าย รับฝาก และส่งมอบสินค้ า คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพัก
สินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ และพื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว. ไป ซึง. อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร บริ ษัทเริ.ม
ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นทางการในปี 2537 โดยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ด้ านกิจการขนถ่ายสินค้ าสําหรับเรื อเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริ การพื 9นฐาน
ท่าเรื อของบริษัทมีความลึก 15 เมตร จากระดับนํ 9าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) สามารถรองรับการขน
ถ่ายสินค้ าถึง 15 ล้ านตันต่อปี ประกอบด้ วย ท่าเรื อจํานวน 4 ท่าหลัก A, B, C และ D สามารถรับเรื อตังแต่
9 ขนาด 2,200 เดดเวท
ตัน ถึง 100,000 เดทเวทตัน โดยเฉพาะ ท่าเรื อ A สามารถรับเรื อขนาดไม่เกิน 100,000 เดทเวทตัน ได้ พร้ อมกันถึง 2 ลํา นอกจากนี 9
ท่าเรื อยังมีโครงสร้ างพื 9นฐานเขื.อนกันคลืน. (Break water) ซึง. ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติเป็ นมิตร
กับสิง. แวดล้ อม สร้ างขึ 9นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็ จรูป สันเขื.อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ 9าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
9 9น 1.4
กิโลเมตร ทําให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตลอดปี
บริ ษัทมีปรัชญาและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื.อส่งมอบบริ การทีม. ีคณ
ุ ภาพ ความเชื.อถือ และความเป็ นเลิศ สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้ องการ และสร้ างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า โดยดําเนินธุรกิจด้ วยความซื.อสัตย์ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ
และรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ทุกกลุม่ ทัง9 ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร พนักงานในบริ ษัท พันธมิตรทาง
ธุรกิจ Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม (ทังระดั
9 บประเทศและท้ องถิ.น) ประชาชนในท้ องถิ.น และสาธารณชนทัว. ไป ให้ พฒ
ั นาไปพร้ อมกัน
อย่างยัง. ยืน
ท่าเรื อประจวบเป็ น Gateway สําคัญของกลุม่ สหวิริยา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง. เป็ นผู้ผลิตเหล็ก
ของประเทศที.นาํ การบริ หารงานแบบโลจิสติกส์ซพั พลายเชน หรือ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกิจกรรมทางธุรกิจอย่างครบวงจร ซึง. ใน
ภาพรวมของ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา ท่าเรื อประจวบเป็ นโครงสร้ างพื 9นฐานหลักในการนําเข้ าวัตถุดิบและส่งออกสินค้ า
สําเร็ จรูป กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆในห่วงโซ่อปุ ทานดําเนินการอย่างครบวงจร ทังการจั
9
ดหาวัตถุดบิ การผลิต พาณิชยกรรม รวมทัง9
การขนส่งหรื อกระจายสินค้ า เพือ. ส่งมอบสินค้ าเหล็กที.มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า ในขันตอนการนํ
9
าเข้ าวัตถุดิบ ทางกลุม่ สหวิริยาได้
นําเข้ าวัตถุดิบเหล็ก โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน (Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จากแหล่งวัตถุดบิ ทัว. โลก ทังทวี
9 ปยุโรป อเมริ กา
เอเชีย และออสเตรเลีย กลุม่ สหวิริยานําเข้ าวัตถุดิบโดยเรื อสินค้ าเทกองขนาดระหว่าง 40,000 – 90,000 เดทเวทตัน ซึง. เป็ นเรื อชัน9
แฮนดี 9แม็กซ์ (HANDYMAX) ซูพราแม็กซ์ (SUPRAMAX) และปานาแม็กซ์ (PANAMAX) ในเครือข่ายเส้ นทางเดินเรื อโลก มีเมือง
ท่าต้ นทาง (Loading Port) สําคัญๆ โดยเฉพาะ NOVOROSSYIST, NAKHODKA, VLADIVOSTOK ในรัสเซีย SANTOS,
PRAIA MOL ในบราซิล PORT KLEMPLA ในออสเตรเลีย QUEBEC ในแคนาดา หรื อ IJMUIDEN ในเนเธอร์ แลนด์ และนํามาขึ 9น
ท่าเรื อปลายทาง (Discharge Port) ณ ท่าเรื อประจวบ อําเภอบางสะพาน
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ท่าเรื อประจวบตังอยู
9 ่ ตอนปลายของคาบสมุทรมาลายู บริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ.งเป็ นเขตนํ 9าลึกตามธรรมชาติ
ทํา ให้ ไ ม่มี ก ารตกตะกอนสะสม มี ลกั ษณะภูมิป ระเทศเป็ นที. ร าบชายฝั. ง ทะเล มี ป ราการธรรมชาติ บ นชายฝั. ง กํ า บัง คลื.น ลม
โดยเฉพาะในเขตที.เป็ นที.ตงของท่
ั9
าเรื อ ที.เป็ นดินแดนลึกเข้ าไปในแผ่นดินใหญ่และมีพื 9นทีห. ลังท่า กว้ างขวางเหมาะสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที.สามารถเชื.อมโยงกับเครื อข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศ และภูมิภาคได้ โดยสะดวก ทังนี
9 9 ประเทศไทยยัง
เป็ นศูนย์กลางในการรวมกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียทังในระดั
9
บอนุภมู ิภาค พหุอนุภมู ิภาค และภูมิภาคอีก
ด้ วย
สําหรับกระบวนการผลิตเหล็กของเครื อสหวิริยาที.บางสะพาน เริ. มต้ นจากการนําวัตถุดิบนําเข้ าทีผ. า่ นท่าเรื อประจวบ
และจะถูกขนส่งไปสูก่ ระบวนการผลิต โดยผ่านกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน รวมทัง9
กระบวนการแปรรูปอื.นๆ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที.เป็ นฐานการผลิตที.
สําคัญที.สดุ ของระบบ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา ผลผลิตหลักของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ด
ร้ อน เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และเหล็กเส้ นข้ ออ้ อย
ในขันตอนการตลาด
9
กลุม่ สหวิริยาจําหน่ายและส่งมอบสินค้ า โดยเฉพาะ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ 9ามัน รวมทัง9 เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วนไปยังตลาด ทังในและต่
9
างประเทศ เพื.อใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นส่วน เครื. องใช้ ไฟฟ้ า ถังแก๊ ซ ท่อเหล็ก และก่อสร้ าง การส่งมอบสินค้ า
ให้ แก่ลกู ค้ าขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุกผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินของประเทศ และ/ หรือทางเรื อไปยังท่าเรื อในฐานการ
ผลิตอื.นในเครื อข่าย แล้ วจึงส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป โดยทางรถบรรทุก หรื อทางเรื อ ส่วนตลาดต่างประเทศ ลูกค้ าของกลุม่ สหวิริยา
ส่วนใหญ่ ได้ แก่ กลุม่ ประเทศในทวีปเอเชีย ทังภู
9 มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง
รวมทัง9 ประเทศในทวีปยุโรป ในกลุม่ สหวิริยาฐานการผลิตจะติดหรื ออยูใ่ กล้ แหล่งนํ 9าไม่วา่ จะเป็ นแม่นํ 9า หรื อ ทะเล ทําให้ การ
ขนส่งวัตถุดิบและกระจายสินค้ าของกลุม่ สหวิริยามีความยืดหยุน่ รวดเร็ วและประหยัด ทําให้ มีต้นทุนการขนส่งตํา.



Phrapradaeng Steel Complex
Phrapadaeng Shape Steel Co., Ltd. (PSS)



B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)

Bangkok (Head Quarter)
Sahaviriya Panich International Co., Ltd. (SVPI)

SV Nittan Co., Ltd. (SVNT)

Thai Steel Sales Co., Ltd. (TSS)



Bang Saphan Steel Complex
Sahaviriya Steel Industries PLC (SSI)
Thai Cold Rolled Steel Sheet PLC (TCR)
Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd. (TCS)
Bangsaphan Bar Mill PLC (BSBM)
Prachuap Port Co., Ltd. (PPC)
West Coast Engineering Co., Ltd. (WCE)






Bang Pakong Steel Complex
Sahaviriya Plate Mill Co., Ltd. (SPM)
BP Wire Rod Co., Ltd. (BPW)
Bangpakong Port Co., Ltd (BPP)
B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)
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ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด สํานักงานกรุงเทพฯ ตังอยู
9 ท่ ี. เลขที. 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน9 6 ถนนสุรศักดิZ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสํานักงานบางสะพาน ตังอยู
9 เ่ ลขที. 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี.ยวกับท่าเรื อนํ 9าลึก รองรับเรื อสินค้ าและกิจการขนถ่ายสินค้ า เป็ นบริ ษัทใน
เครื อสหวิริยา ซึง. ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
สําหรับการจัดตังบริ
9 ษัท บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยเป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึง. เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 บริ ษัท กลุม่ ขนส่ง สหวิริยา จํากัด ร้ อยละ
43.75% และผู้ถือหุ้นอื.นๆร้ อยละ 5.25
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนสําหรับการลงทุนกิจการท่าเรื อพาณิชย์ โดยท่าเทียบเรื อ A, B
ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมื.อ 17 มกราคม 2537 (บัตรส่งเสริ มเลขที. 8002/2537) ท่าเทียบเรื อ C,D ได้ รับการอนุมตั ิ
ส่งเสริ มการลงทุนเมื.อ 10 มิถนุ ายน 2547 (บัตรส่งเสริ มเลขที. 1464(2)/2547) เรื อลากจูง “ประจวบ 3, 4” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ ม
การลงทุนเมื.อ 31 กรกฎาคม 2545 (บัตรส่งเสริ มเลขที. 1484(2)/2545) และเรื อลากจูง “ประจวบ 5” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการ
ลงทุนเมื.อ 29 ตุลาคม 2547 (บัตรส่งเสริ มเลขที. 1901(2)/2547)

ประวัตคิ วามเป็ นมา
ปี 2533

เริ. มจัดตังบริ
9 ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการให้ บริ การขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กของ
โรงงานต่างๆในเครื อสหวิริยา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ปี 2535

เริ. มก่อสร้ างโครงการท่าเรื อประจวบที.อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ปี 2537

ท่าเรื อประจวบเริ. มดําเนินธุรกิจท่าเรื อเป็ นทางการ

ปี 2546

มีการลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าเรื อในส่วนท่าเทียบเรื อ C1 – C5 และ D1 – D4

ปี 2547

บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก LRQA ในปี นี 9ปริ มาณสินค้ า
ผ่านท่าเรื อพาณิชย์ประจวบถึง 5 ล้ านตันเป็ นครัง9 แรก

ปี 2548

บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS
(International Security for Ports and Ships: ISPS) จากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม

ปี 2549

บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบบริ หารสิง. แวดล้ อม ISO 14001: 2004 จาก LRQA

ปี 2551

บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 จาก
LRQA และยังได้ รับการปรับมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพจาก ISO 9001: 2000 เป็ น ISO 9001: 2008
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ปี 2554

บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ลงทุนขยายขีดความสามารถในส่วน เครนขนาด 100 ตัน 2 ชุดจาก Gottwald Port
Technology GmbH ประเทศ เยอรมันนี เพื.อรองรับการขนถ่าย วัตถุดิบจาก SSI - UK

• เริมการก่ อสร้ างในปี 2535 และเปิ ดอย่ างเป็ นทางการปี 2537

OHSAS18001
ISO14001
ISPS Code
ISO9001
ท่ าเรื อส่ วนขยาย
เปิ ดดําเนินการ
เริมก่ อสร้ าง

2535

2537

2546

2547 2548 2549 2550 2554

พ.ศ.

เพื.อให้ มนั. ใจว่าจะสามารถให้ บริการที.สามารถสนองตอบความต้ องการ และ สร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า ทางบริ ษัท
ได้ นําระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาพัฒนาเป็ นระบบบริ หารคุณภาพทัว. ทังองค์
9 กร โดยได้ รับใบรับรองระบบ
คุณภาพจาก LRQA ในปี 2548 ซึง. ส่งผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและรายได้ เพิม. สูงขึ 9น นอกจากนี 9 ทาง
บริ ษัทยังได้ นาํ ระบบบริ หารอื.นๆ ที.สาํ คัญมาใช้ ในในการบริ หารงาน โดยเฉพาะ ระบบบริ หารสิง. แวดล้ อม ISO 14000 : 2004 และ
ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เพื.อให้ การดําเนินธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้ กบั ผู้มีสว่ นได้
เสียในภาคส่วนอื.นๆ โดยเฉพาะ ผู้บริ หาร พนักงานในบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม ทังระดั
9 บประเทศและ
ท้ องถิ.น ประชาชนในท้ องถิ.น และสาธารณชน บริ ษัทได้ รับการรับรองจาก LRQA ในปี 2550 รวมถึงในปี 2551 บริ ษัทได้ พฒ
ั นา
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากลISPS ซึง. เป็ นมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) และได้ รับการรับรองจากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคมด้ วย
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ผลงานและเหตุการณ์ ทสํี าคัญในปี 2554
1. วันที. 12 เมษายน 2554 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดบริ การการขนถ่ายสินค้ าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ จากท่าเรื อกรุงเทพฯ ผ่าน
ท่าเรื อประจวบไปประเทศพม่า โดยเชื.อมเส้ นทางทะเลกับทางบกผ่านท่าเรื อระนอง ซึง. เป็ นธุรกิจขนถ่ายคอนเทนเนอร์
เป็ นครัง9 แรก และเป็ นการเชื.อมต่อการขนส่งทางทะเลฝั. งอ่าวไทยและทะเลอันดามันในอนาคต
2. วันที. 16 มิถนุ ายน 2554 บริษัทฯ ได้ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานระดับประเทศ
3. มีการแต่ตงคณะกรรมการบริ
ั9
หาร อันประกอบด้ วย นายวิน วิริยะประไพกิจ นายสมศักดิZ ศิวะไพบูลย์ นายชัยภัทร
เขมาภิรักษ์ และมีการยกเลิกอํานาจดําเนินการฉบับเดิมและให้ ใช้ อาํ นาจดําเนินการฉบับปี 2554 พร้ อมกันนี 9มีการ
แต่งตัง9 นายทวีศกั ดิZ เสนาณรงค์ ดํารงตําแหน่งประธานบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด แทน ดร.มารวย ผดุงสิทธิZ ที.
พ้ นวาระ มีผลตังแต่
9 วนั ที. 1 ตุลาคม 2554 เป็ นต้ นไป
4. วันที. 14 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงนามในสัญญาจัดซื 9อเครนขนาดยก 100 ตัน 2 ชุด กับ บริ ษัท ก๊ อดวาลว์
พอร์ ต เทคโนโลยี. จํากัด จากประเทศเยอรมันนี เพื.อรองรับการขนถ่าย Slab ด้ วยเรื อขนาดใหญ่ทไี. ม่มีเครนบนเรื อ
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การบริ ก าร และ สิ งอํา นวยความสะดวก
ท่าเรื อประจวบตัง9 อยู่บนริ ม ฝั. งทะเลด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ในเขตตําบลแม่รํ าพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขตท่าเรื อตังอยู
9 ่ในพื 9นที.ประมาณ 600 ไร่ โดยตังอยู
9 ่ห่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยา อําเภอบาง
สะพาน จังหวดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื 9นที.เขตท่าเรื อทิศเหนือติดต่อกับบริ เวณอ่าวบ่อทองหลาง ทิศตะวันออกติด
กับอ่าวไทยบริ เวณอ่าวเทียน ทิศตะวันตกติดกับบ้ านกลางทุง่ และทิศใต้ ติดกับบริ เวณเขาแม่รําพึง ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร ซึง. เชื.อมโยงโดยถนนท้ องถิ.นกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม

ท่าเรื อประจวบมีโครงสร้ างพื 9นฐานท่าเทียบเรื อหลักจํานวน 4 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อ A ท่าเทียบเรื อ B ท่าเทียบ
เรื อ C และท่าเทียบเรื อ D โดยรวม ท่าเรื อประจวบมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ าถึงปี ละ 15 ล้ านตัน รวมทังเขื
9 .อนกันคลืน.
(Break water) เพื.อกําบังคลืน. ลมทําให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติและ
เป็ นมิตรกับสิง. แวดล้ อม โดยสร้ างขึ 9นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็ จรูป (ACCROPODE) สันเขื.อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ 9าทะเลปาน
กลาง มีความยาวทังสิ
9 9น 1.4 กิโลเมตร
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ส่วนการใช้ พื 9นที.หลังท่าเรื อ ซึง. มีพื 9นที.รวมกันประมาณ 600,000 ตารางเมตร ใช้ เป็ นทีต. งของสํ
ั9
านักงาน และพื 9นที.วางกอง
สินค้ า ประกอบด้ วย คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) โรงพัก
สินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ พื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว. ไป (Open Storage Yard) และพื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling
Yard)
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) สินค้ าที.นําเข้ าไปฝากเก็บจะได้ รับสิทธิประโยชน์โดยฝากเก็บได้ นานถึง 2
ปี ซึง. สินค้ าที.ฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาที.ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสินค้ าออก โดยชําระอากรขาเข้ า
ตามจํานวนที.นําออก

โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ผู้ใช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้ าที.
ท่าเรื อ และสามารถคงสินค้ าที.นําเข้ ารอพักไว้ เพื.อการตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน โดยมี
พื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตร
พื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว. ไป (Open Storage Yard) อยูน่ อกเขตทําเนียบท่าเรื อพื 9นที.รวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื 9นที.
สําหรับสินค้ าทัว. ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี 9ยังมีลานจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้
ให้ บริ การ นอกจากนี 9 บริ ษัทฯ ยังได้ จดั พื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื 9นที.ประมาณ 400 ไร่ หรื อ 640,000 ตารางเมตร
เพื.อกิจกรรมที.เกี.ยวข้ องกับกิจการท่าเรื อ

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด

หน้ า 17

17

Annual Report 2011
การบริหารด้ านโลจิสติกส์ ภายในเขตท่ าเรื อ
การบริ หารด้ านโลจิสติกส์ของท่าเรื อประจวบส่วนใหญ่เป็ นการบริ หารเชื.อมโยงกับระบบห่วงโซ่อปุ ทานเหล็กของกลุม่
สหวิริยา เริ. มจากเมื.อเรื อสินค้ าเข้ าเทียบท่าเรื อ วัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของกลุ่มสหวิริยา โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน
(Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที.นําเข้ าจากแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศจะถูกขนถ่ายลงจากเรื อ ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งโดย
รถยนต์บรรทุกไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน เพื.อผ่านกระบวนการผลิตโดยตรง โดยเฉพาะ กระบวนการผลิตเหล็กแผ่น
รี ดร้ อนและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รวมทังกระบวนการอื
9
.นๆ ซึง. เป็ นฐานการผลิตที.ใหญ่ที.สดุ ของกลุม่ สหวิริยา วัตถุดิบที.
ขนถ่ายลงจากเรื อส่วนที.เหลือจะถูกเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนของท่าเรื อประจวบจนกว่าจะนําไปเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตต่อไป
ผลิตภัณฑ์สําคัญที.ได้ จากกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุม่ สหวิริยา ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิด
ม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ 9ามัน (CleanStrip) รวมทัง9 เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน การกระจายสินค้ า ของกลุม่ สหวิริยาไปสู่
ตลาด ทัง9 ตลาดในประเทศและต่า งประเทศ ขนส่ง โดยวิ ธี ที. แ ตกต่า งกัน สิน ค้ า ส่ว นใหญ่ จ ะขนส่ง จากโรงงานผลิต ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน โดยการขนส่งทางรถบรรทุกโดยผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินไปสูก่ ลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ได้ แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นส่วน อุตสาหกรรมเครื. องใช้ ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ ส อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง รวมทัง9 ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื.อง เช่นอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรี ดเย็น อีกส่วนหนึ.งจะ
ส่งทางเรื อลําเลียงไปยังโรงงานผลิตที.อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงงานที.อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ
ส่งตรงไปยังลูกค้ าในเขตพื 9นที.อตุ สาหกรรมชายฝั. งทะเลตะวันออก ผ่านท่าเรื อมาบตาพุด ส่วนตลาดต่างประเทศ สินค้ าออกของ
กลุม่ สหวิริยาส่วนหนึง. จะถูกส่งไปยังตลาดในต่างประเทศ ทังภู
9 มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง
รวมทัง9 ทวีปยุโรป โดยขนถ่ายลงเรื อที.ทา่ เรื อประจวบ

สิงอํานวยความสะดวก
การเดินเรือ นําร่ องและจอดเรือ
ท่าเรื อประจวบได้ กําหนดพื 9นที.ทอดสมอ (Quarantine Anchorage) ไว้ ที.จดุ แลตติจดู 11 องศา 11.5 ลิปดาเหนือ และ
ลองติจดู 099 องศา 97.0 ลิปดาตะวันออก และกําหนดจุดที.เจ้ าหน้ าที.ตา่ งๆ ขึ 9นดําเนินพิธีการบนเรื อ ณ ตําบลที. แลตติจดู 11
องศา 11.0 ลิปดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 36.3 ลิปดาตะวันออก สําหรับเดินเรื อเข้ า – ออกจากท่าเรื อประจวบ บริ ษัทฯ ได้
มีการจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที.นําร่องของท่าเรื อนําเรื อเข้ า – ออกจากท่า ผ่านร่องนํ 9าระยะทางประมาณ 2 ไมล์ จากทุน่ ปากร่องจนถึง
บริ เวณท่าเทียบเรื อ ความลึก 15 เมตร จากระดับนํ 9าทะเลปานกลาง และความกว้ างประมาณ 250 เมตร ทุน่ ปากร่องตังอยู
9 ่ ณ จุด
แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลิปดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 95.8 ลิปดาตะวันออก นอกจากนี 9 ทางท่าเรื อยังได้ จดั เตรี ยมเรื อลาก
จูงขนาด 3,100 แรงม้ าให้ บริ การจํานวน 3 ลําเพื.อสนับสนุนการนําเรื อเข้ าเทียบท่าหรื อออกจากเทียบ พร้ อมเรื อรับเชือก
ท่าเรื อประจวบมีเขื.อนกันคลืน. (Break water) กําบังคลืน. ลมเพือ. ให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี โดยเขื.อนกันคลืน. ได้ รับ
การออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิง. แวดล้ อม
โดยสร้ างขึ 9นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็ จรูป
(Accropode) สันเขื.อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ 9าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
9 9น 1.4 กิโลเมตร
ท่าเรื อประจวบ มีสถานีสอื. สารจดทะเบียน ได้ แก่ สถานีท่าเรื อประจวบ โดยใช้ นามเรี ยกขาน “HSC320” ใช้ ความถี.สงู
(VHF) ช่อง 67 หรื อ VHF 156 สําหรับการการเดินเรื อ และใช้ วิทยุ VHF ช่อง 16 สําหรับเจ้ าหน้ าที.นําร่ องทํางานในการนําเรื อเข้ า
เทียบท่า – ออกจาก
บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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ท่ าเรื อ การขนถ่ ายและเคลือนย้ ายสินค้ า
ท่าเทียบเรื อ A ตัวท่าขนาดกว้ าง 25 เมตร ยาว 450 เมตร ความลึกจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 15 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 100,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง9 ละ 2 ลํา เพื.อขนถ่ายวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน (Steel Slab) เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน (Cold Rolled Steel Sheet
in Coil: CRC) และเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil: HRC)

ท่าเทียบเรื อ B ตัวท่าขนาดกว้ าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ความลึกจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 8 -12 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง9 ละ 2 ลํา เพื.อขนถ่ายสินค้ า
เช่นเดียวกับท่าเทียบเรื อ A
ท่าเทียบเรื อ C ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 892 เมตร ความลึกจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 8-14 เมตร
ความสามารถรองรับเรื อได้ พร้ อมกันครัง9 ละ 5 ลํา ขนาดไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) จํานวน 3 ลํา และขนาด
ไม่เกิน 80,000 เดทเวทตันจํานวน 2 ลํา
ท่าเทียบเรื อ D เป็ นท่าเทียบเรื อชายฝั. ง (Barge) ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ความลึกจากนํ 9าทะเลปาน
กลาง (MSL) 8 เมตร มีความสามารถรองรับเรื อลําเลียง (Capacity) ขนาดไม่เกิน 2,200 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง9
ละ 4 ลํา
สําหรับการขนถ่าย ยก หรื อเคลือ. นย้ ายสินค้ า ท่าเรื อประจวบได้ จดั เครื. องมือทุน่ แรงประจําท่าเรื อ ได้ แก่ ปั น9 จัน. ยก
สินค้ า (Crane) รถยกสินค้ า (Folk Lift) และรถบรรทุก (Trailer) ขนาดนํ 9าหนักบรรทุกต่างๆ
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ประเภทเครืองทุ่น
แรง

ชนิดเครืองทุ่นแรง

นํา[ หนักบรรทุก

จํานวน

(Capacity: Ton)

(Number)

ปั น9 จัน. ยกสินค้ า

ปั. นจัน. ชนิด Gantry Crane

20

2

( Crane )

ปั. นจัน. ชนิด Gantry Crane

30

2

ปั. นจัน. ชนิด Mobile Crane

50 - 200

10

รถยกสินค้ าชนิด Folk Lift

4 - 27

7

รถบรรทุกชนิด Trailer

48

200

รถยกสินค้ า
( Folk Lift )
รถบรรทุก
( Trailer )

สิงอํานวยความสะดวกอืน
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จดั พื 9นที.และสถานที.เก็บสินค้ าหลายรูปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรือ (Transit Shed) พื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว. ไป (Open
Storage Yard) รวมทังพื
9 9นที.อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึง. อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี 9
เขตพื 9นที.ที.กําหนดไว้ สาํ หรับ การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน. ๆ ที.เป็ นประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้ าที.นําเข้ าไปฝากเก็บในคลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) จะได้ รับสิทธิ
ประโยชน์โดยฝากเก็บได้ นานถึง 2 ปี ซึง. สินค้ าที.ฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาที.ฝากเก็บ และสามารถทยอย
นําสินค้ าออก โดยชําระอากรขาเข้ าตามจํานวนที.นาํ ออก
โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อย
สินค้ าที.ทา่ เรื อ และสามารถคงสินค้ าที.นําเข้ ารอพักไว้ เพื.อการตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน
โดยมีพื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
พื 9นที.กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว. ไป (Open Storage Yard) อยูน่ อกเขตทําเนียบท่าเรื อพื 9นที.รวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื 9นที.
สําหรับสินค้ าทัว. ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี.ยงั มีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้
ให้ บริ การ
นอกจากนี 9 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ยังได้ จดั พื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื 9นที.ประมาณ 400 ไร่ หรื อ
640,000 ตารางเมตร เพื.อกิจกรรมที.เกี.ยวข้ องกับกิจการท่าเรื อ
บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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งานบริการสนับสนุนต่ างๆ ในท่ าเรือ
ในการเดินเรื อเข้ าท่า ทางบริ ษัทฯ จัดให้ มีบริการสนับสนุนนําร่องเอกชนตลอด 24 ชัว. โมง พร้ อมเรื อลากจูง (Tug) ขนาด
3,100 แรงม้ า จํานวน 3 ลํา และเรื อรับเชือก รวมทังเรื
9 อดับเพลิง
สําหรับบริ การขนถ่ายสินค้ าขึ 9นและลงเรื อ (Stevedore) ทางท่าได้ จดั เตรี ยมแรงงานไว้ ตลอดเวลาสามารถดําเนินการ
ขนถ่ายหรื อเคลือ. นย้ ายสินค้ าไว้ ตลอด 24 ชัว. โมง
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การใช้ บริการของท่ าเรื อประจวบ
โดยทัว. ไป ท่าเรื อประจวบให้ บริ การแบบครบวงจร (One – Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินขันตอนต่
9
างๆ
เบ็ดเสร็ จทุกขันตอน
9
ทังการดํ
9
าเนินพิธีการของเจ้ าหน้ าต่างๆบนเรื อ การนําเรื อเข้ าเทียบท่า การขนถ่าย เคลือ. นย้ ายสินค้ า ฝาก
สินค้ า รวมทังดํ
9 าเนินพิธีการศุลกากรภายในเขตท่าเรื อเพียงแห่งเดียว นอกจากนี 9 เจ้ าหน้ าทีต. า่ งๆ ของรัฐบาลที.มีหน้ าที.ดาํ เนินพิธี
การต่างๆอยูใ่ นบริ เวณท่าเรื อสามารถปฏิบตั ิได้ เมือ. มีเรื อเข้ าเทียบท่าเพื.อขนถ่ายสินค้ า
โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าทีต. รวจคนเข้ าเมือง
เจ้ าหน้ าที.ควบคุมโรค เจ้ าหน้ าที.กรมศุลกากร รวมทัง9 เจ้ าหน้ าที.กรมเจ้ าท่า

เพื.อการผลิตและส่งมอบบริ การที.สนองตอบตรงตามความต้ องการและสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่าง
แท้ จริ ง ซึง. เป็ นบุคคลสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจและเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดได้ พิถีพิถนั ในการออกแบบ
การผลิต และส่งมอบบริ การของท่าเรื อให้ กบั ลูกค้ าเพื.อให้ มนั. ใจว่าลูกค้ าได้ รับมูลค่าเพิ.มสูงกว่าต้ นทุนที.ลกู ค้ าจ่าย โดยได้ กําหนด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix or Market Offer) ตามความต้ องการของลูกค้ าให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละรายที.ให้
อรรถประโยชน์ มีคณ
ุ ภาพและสร้ างพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในราคายุติธรรม ในพื 9นที.ที.ลกู ค้ าต้ องการ โดยบุคลากรมืออาชีพ ที.มีขีด
ความสามารถและประสบการณ์ ที.สามารถให้ คําปรึกษาแก่ลกู ค้ าได้ นอกจากนันเรายั
9
งสามารถที.จะเสนอบริ การที.เป็ น “Solution”
ที.จะสนับสนุนการบริ หาร “ห่วงโซ่อปุ ทาน” หรื อ “ระบบโลจิสติกส์” ของลูกค้ า เพื.อช่วยลดต้ นทุนและเพิ.มสมรรถนะในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ
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อุ ต สาหกรรมท่ า เรื อ และการแข่ ง ขั น
บทบาททีผ่ านมากับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนไป
เนื.องจากลูกค้ าให้ ความสําคัญกับเวลาทีใ. ช้ ในการขนส่งและต้ นทุนของการขนส่งมากขึ 9น จึงมีการเลือกรูปแบบการ
ขนส่งสินค้ าที.เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ 9น เป็ นระบบแบบ Multi-Modal Transport คือ การเคลือ. นย้ ายสินค้ าตลอด
เส้ นทางด้ วยการขนส่งหลายรูปแบบ เป็ นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีโลจิสติกส์เข้ ากับการพัฒนาการให้ บริ การในรูปแบบต่างๆ เพื.อเป็ น
ทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการในทุกๆด้ าน เช่น ระบบการขนส่งแบบ Milk Run ในการขนส่งวัตถุดิบเพื.อการผลิต
แบบ JIT[Just In Time] หรื อ การผลิตแบบลีน [Lean management] การส่งผ่านข้ อมูลด้ วยระบบ EDI[Electronic Data
Interchange] การจัดเก็บสํารองสินค้ าด้ วยระบบ VMI [Vendor Management Inventory] การใช้ ศนู ย์กระจายสินค้ า
[DC,Distribution Center] และศูนย์กลางการจัดการโลจิสติกส์ [Logistic Hubs] รวมทังการปรั
9
บปรุงท่าเรื อให้ เป็ นท่าเรื อ
อิเล็กทรอนิคส์ [e-Port]
ท่าเรื อประจวบเป็ นท่าเรื อพาณิชย์ของเอกชนโดยต่างจากท่าเรื ออืน. ๆในระดับใกล้ เคียงกันที.สาํ คัญๆของประเทศ เช่น
ท่าเรื อกรุงเทพฯ ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อมาบตาพุด ท่าเรื อสงขลา ซึง. เป็ นท่าเรื อของรัฐ โดยรัฐบาลเป็ นผู้ลงทุนที.ดิน ก่อสร้ างท่าเรือ
โครงสร้ างพื 9นฐานต่างๆรวมทังโรงพั
9
กสินค้ า และได้ ให้ สมั ปทานแก่บริ ษัทบริ หารท่าเรื อข้ ามชาติ จัดหาเครื. องมืออุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้ า พร้ อมบุคลากรเข้ ามาบริหารจัดการเท่านัน9 ด้ วยความสามารถของผู้บริ หารท่าเรื อที.เปิ ดดําเนินการในต่างประเทศ และ
ประสบการณ์ในการดําเนินการมาเป็ นวลานาน
รวมทังนโยบายการพั
9
ฒนาประเทศของภาครัฐที.สนับสนุนการลงทุนในส่วน
โครงสร้ างหลักๆ พร้ อมทังมี
9 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับในดินแดนหลังท่าซึง. รัฐบาลเห็นว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ เกิดความได้ เปรียบท่าเรื อเอกชนอย่างท่าเรื อประจวบซึง. ต้ องลงทุนเองทังหมด
9
ทังที
9 .ดิน การก่อสร้ างท่าเรื อและ
โครงสร้ างพื 9นฐานต่างๆ โรงพักสินค้ า เครื. องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า รวมทังบุ
9 คลากร นอกจากนี 9การจะขออนุญาตดําเนิน
ธุรกิจใดๆจากภาครัฐในธุรกิจท่าเรื อนันก็
9 มีความล่าช้ า
ต้ องใช้ เวลาในการพิจารณามากเนื.องด้ วยไม่ได้ มีแผนการพัฒนาของ
ประเทศรองรับเอาไว้ หรื ออาจไม่สามารถดําเนินการได้ เลยอีกด้ วย
ประกอบกับท่าเรื อประจวบได้ ดาํ เนินธุรกิจตังแต่
9 เริ. มเพื.อ
สนับสนุนธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯคืออุตสาหกรรมเหล็กมาตลอด เมื.อปรับเพิ.มแนวทางในการให้ บริการเสมือนท่าเรื อพาณิชย์ทวั. ไป
ย่อมต้ องมีอปุ สรรคและปั ญหาของการเริ. มต้ นเช่นกัน
ดังนันการจะยกระดั
9
บท่าเรื อประจวบให้ เป็ นท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ จึงจําเป็ นต้ องนําปั จจัยแวดล้ อม
ต่างๆทังในระดั
9
บประเทศและภูมิภาคมาพิจารณา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ตา่ งๆของภาครัฐ ได้ แก่ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาพื 9นทีใ. น
ภาพรวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื 9นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศ หรื อการรวมกลุม่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภมู ิภาค รวมทังการพั
9
ฒนาโครงสร้ างพื 9นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ใหม่ๆที.เชื.อมโยง
กับกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอื.นๆมาวิเคราะห์วางแผนในการดําเนินธุรกิจ ซึง. จะเป็ นแรงส่งทําให้
ภูมิภาคเอเชียก้ าวขึ 9นเป็ นผู้นําเศรษฐกิจโลกในอนาคต และท่าเรื อประจวบจะได้ มีสว่ นในโอกาสที.จะพัฒนาให้ สอดคล้ องไปกับการ
เปลีย. นแปลงเหล่านัน9
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ยุทธศาสตร์ ของภาครั ฐ โครงการต่ างๆรวมทัง[ ปั จจัยแวดล้ อมของภูมิภาคทีมีผลต่ อโอกาสและการ
แข่ งขัน
 จากการทําการวิจยั เรื. องดัชนีชี 9วัดประสิทธิภาพทางด้ านโลจิสติกส์ [LPI, Logistics Performance Index] ของธนาคารโลก

[World Bank] ซึ.งยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที.กําหนด LPI ของประเทศและ LPI ของผู้ประกอบการทางด้ านโลจิ
สติกส์ในประเทศไว้ อย่างชัดเจน ธนาคารโลกได้ จดั ทําดัชนีดงั กล่าวเป็ นครัง9 แรกเมื.อปี 2550 โดยได้ คํานึงถึงประเด็นสําคัญ
ต่างๆที.เกี.ยวข้ องกับขีดความสามารถทางด้ านการแข่งขันของระบบโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ
ธนาคารโลกได้ กําหนดปั จจัยต่างๆในการวัด LPI ไว้ 7 ปั จจัย ได้ แก่
1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานพิธีการต่างๆของศุลกากร
2) คุณภาพด้ านการขนส่ง ด้ านเทคโนโลยีและโครงสร้ างพื 9นฐานของประเทศ
3) ความง่ายในการจัดการการขนส่งทางเรื อระหว่างประเทศ
4) ความสามารถของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ
5) ความสามารถในการสืบค้ นสินค้ าระหว่างมีการขนส่งทางเรื อ
6) ต้ นทุนทางด้ านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และ
7) การส่งสินค้ าถึงที.หมายตรงเวลา
เป็ นที.ทราบกันว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็ นอุตสาหกรรมที.มีบทบาทสําคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกทังเป็
9 นหนึ.งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที.รัฐบาลไทย ให้ ความสําคัญและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื.องระบบโลจิสติกส์ที.มี
ประสิทธิภาพจะเป็ นระบบที.ผลักดันให้ เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ สงู ขึ 9น โดยจะช่วยทางด้ านต้ นทุนในการ
ประกอบการของธุรกิ จให้ ลดตํ.าลง (Cost Reduction) การตอบสนองลูกค้ าได้ ถูกต้ องและรวดเร็ ว (Responsiveness &
Reliability) ซึ.งจะทําให้ ศกั ยภาพทางด้ านการแข่งขันของประเทศสูงขึ 9น สามารถเพิ.มประสิทธิภาพทางด้ านเคลื.อนย้ ายสินค้ าได้
รวดเร็ ว นอกจากนี 9 อุตสาหกรรมทางด้ านโลจิสติกส์ยงั ก่อให้ เกิดการจ้ างงาน และช่วยการกระจายรายได้ สทู่ ้ องถิ.นโดยตรง ดังนัน9
การสร้ างระบบโลจิสติกส์ให้ มีประสิทธิภาพจะเป็ นหนทางหนึง. ที.ชว่ ยให้ ภาคธุรกิจของประเทศรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้
ทังนี
9 9 การประเมินทางด้ านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของผู้ให้ บริ การทางด้ านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการ เป็ นสิ.งที.จําเป็ นใน
กระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เนื.องจากจะเป็ นการบ่งชี 9แนวทางการพัฒนาได้ อย่างถูกต้ อง ดัชนีชี 9วัดทางด้ าน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) หรื อเรี ยกย่อๆว่า LPI จะเป็ นมาตรฐานสําคัญที.จะช่วยให้ การประเมิน
การชี 9วัดประสิทธิภาพในแต่ละด้ านของการพัฒนาให้ เป็ นไปในทางที.มีมาตรฐานและสามารถนําไปพัฒนาข้ อด้ อยและปั ญหาของ
ระบบโลจิสติกส์ในแต่ละด้ านได้ ตรงจุดเพื.อประโยชน์ที.ได้ รับของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ิ ธิภาพ
ดัชนีชวี ัดประสท
ทางด ้านโลจิสติกส ์

โดยในปี นี 9ธนาคารโลกได้ ทําการวิจยั กับประเทศทังหมด
9
150 ประเทศ และได้ ทําการจัดลําดับ LPI ของปี 2554 แต่ละ
ประเทศไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ ประเทศที.ได้ รับการจัดอันดับว่า เป็ นประเทศที.มีศกั ยภาพทางโลจิสติกส์สงู ที.สดุ จากคะแนนเต็ม 5
ได้ แก่
อันดับที. 1 ประเทศสิงค์โปร์
คะแนนรวม 4.19
อันดับที. 2 ประเทศเนเธอร์ แลนด์ คะแนนรวม 4.18
อันดับที. 3 ประเทศเยอรมนี
คะแนนรวม 4.10
อันดับที. 4 และ 5 คือ ประเทศสวีเดน 4.08 และออสเตรี ย 4.06 ตามลําดับ
สําหรับประเทศอื.นในทวีปเอเชียที.ได้ คะแนน LPI สูงที.สดุ ได้ แก่ ประเทศญี.ปนุ่ 4.02 ซึง. อยูใ่ นอันดับที. 6 ฮ่องกง(ประเทศ
จีน) 4.00 อยูใ่ นอันดับที. 8 เป็ นที.นา่ สังเกตว่าประเทศยักษ์ ใหญ่มหาอํานาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริ กากลับได้ LPI อยูใ่ นอันดับที.
14 โดยประเทศยักษ์ ใหญ่อีกประเทศซึง. ได้ แก่ ประเทศจีน ได้ รับการจัดอันดับ LPI อยูใ่ นอันดับที. 30 ถึงแม้ ประเทศจีนจะเป็ น
ประเทศที.มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก แต่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศจีนกลับยังไม่ทนั สมัยเท่าที.ควร กิจกรรม
ทางโลจิสติกส์สว่ นมากยังคงเป็ นกิจกรรมทีด. ําเนินการและถูกควบคุมโดยรัฐบาล ประเทศที.มขี นาดประชากรและเศรษฐกิจใหญ่
อีกประเทศหนึง. คือ อินเดีย ถูกจัดอยูใ่ นอันดับที. 39
ประเทศอื.นๆในกลุ่มอาเซียนที.น่าสนใจนอกจากอันดับหนึ.งสิงคโปร์ คือ มาเลเซีย มาเลเซียถือว่าเป็ นประเทศบ้ านใกล้
เรื อนเคียงกับประเทศไทย โดยที.เราเองก็พยายามที.จะแข่งขันกับมาเลเซียในหลายๆ ด้ าน บางครัง9 เราอาจจะเห็นหลายหน่วยงาน
ออกมากล่าวว่า ประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆมากกว่ามาเลเซีย แต่ถ้าเราดูจาก LPI ที.ธนาคารโลกจัดอันดับมา จะเห็น
ได้ วา่ มาเลเซียอยูใ่ นอันดับที. 27 ได้ คะแนนรวม 3.48 ในขณะทีไ. ทยเรารัง9 อันดับที. 31 โดยได้ คะแนนรวม 3.31 ดังนัน9 ถ้ าสรุ ปแบบ
ง่ายๆจากอันดับที.ธนาคารโลกจัดอย่างน้ อยเราก็มีเรื. องประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์อย่างหนึ.งแล้ ว ที.ด้อยกว่าประเทศมาเลเซีย
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นอกจากนี 9ก็มีประเทศอินโดนีเซีย อยูใ่ นอันดับที. 43 ประเทศเวียตนาม อันดับที. 53 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ อันดับที. 65 ประเทศกัมพูชา
อันดับที. 81 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันดับที. 117 โดยประเทศบูรไน ไม่ได้ ถกู จัดอันดับเอาไว้
ประเทศอื.นๆในกลุ่มท้ ายตารางส่วนใหญ่เป็ นประเทศที.ยงั ด้ อยพัฒนา ภาครัฐของประเทศต่างๆ เหล่านี 9 ยังมีหน้ าที.ที.
สําคัญในการสร้ างความมัน. คงในด้ านต่างๆให้ ประเทศ โดยเน้ นเรื. องปั จจัยพื 9นฐานเป็ นเรื. องหลัก ดังนัน9 เรื. องระบบโลจิสติกส์จึงยัง
เป็ นเรื. องที.หา่ งไกลกับความจําเป็ น โดยมีประเทศในกลุม่ อาเซียนอยู่ในกลุม่ นี 9ประเทศหนึ.งซึ.งกําลังเป็ นที.น่าสนใจคือประเทศพม่า
ถูกจัดอยูใ่ นอันดับที. 147
ประเทศไทยกับดัชนีชวี [ ัดประสิทธิภาพทางด้ านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index)
คะแนนในแต่ละปั จจัยของประเทศไทยเป็ นอย่างไรบ้ างจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1. ปั จจัยด้ านประสิทธิภาพในการดําเนินงานพิธีการต่างๆของศุลกากร
2. ปั จจัยด้ านโครงสร้ างพื 9นฐาน
3. ปั จจัยด้ านการขนส่งทางเรื อระหว่างประเทศ
4. ปั จจัยด้ านความสามารถของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภายในประเทศ
5. ปั จจัยด้ านความสามารถในการสืบค้ นสินค้ าระหว่างมีการขนส่งทางเรื อ
6. ปั จจัยด้ านต้ นทุนทางด้ านโลจิสติกส์ภายในประเทศ
7. ปั จจัยด้ านการส่งสินค้ าถึงที.หมายตรงเวลา

3.03
3.16
3.24
3.31
3.25
3.21
3.91

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จะเห็นได้ วา่ ประเทศไทยได้ คะแนนในปั จจัยข้ อแรกน้ อยที.สดุ ซึง. อาจจะสรุปได้ ว่า ธนาคารโลกมองว่าพิธีการด้ านศุลกากรของไทย
ยังมีขนตอนที
ั9
.ยงุ่ ยาก ซับซ้ อน และควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ มากขึ 9นนอกจากนี 9 ปั จจัยด้ านโครงสร้ างพื 9นฐาน
และปั จจัยด้ านความสามารถในการสืบค้ นสินค้ า ยังเป็ นอีก 2 ปั จจัยที.ธนาคารโลกมองว่าประเทศไทยยังคงต้ องพัฒนา โดยต้ อง
มุง่ เน้ นพัฒนาทังทางด้
9
านการคมนาคม และทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนปั จจัยอื.นๆ ที.เหลือถือว่าประสิทธิภาพของระบบ
ลอจิสติกส์ของประเทศไทยอยูใ่ นเกณฑ์ที.ใช้ ได้
ข้ อมูล: www.worldbank.org/lpi
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที. 11 [ 2555 – 2559 ]

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ ให้ ความสําคัญต่อการรวมประเด็นการพัฒนา
ด้ านโลจิสติกส์เข้ าไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที. 11 ซึง. กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่ “สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลีย. นแปลง” ประกอบด้ วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ อย่างยัง. ยืน
(3) ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งภาคเกษตร ความมัน. คงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง. ยืน
(5) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื.อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื.อความมัน. คงทางเศรษฐกิจและสังคม
(6) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง. แวดล้ อมอย่างยัง. ยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที. 4 และ 5 เป็ นประเด็นที.เกี.ยวข้ องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยตรง ประกอบด้ วยสาระสําคัญ ดังนี 9
ยุทธศาสตร์ ที. 4 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง. ยืน ได้ เน้ นที.จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ที.มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยหนึง. ในแนวทางดําเนินงานคือมุง่ พัฒนาระบบโครงสร้ างพื 9นฐานและระบบโลจิสติกส์
ด้ วยการ
1. ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื.องหลายรู ปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี.ยนรู ปแบบการขนส่งไปสูก่ ารขนส่งในรู ปแบบอื.นๆ ที.มี
ต้ นทุนการขนส่งต่อหน่วยตํ.าและมีการใช้ พลังงานที.มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบโครงสร้ างพื 9นฐานและระบบบริ หารจัดการขนส่ง
ต่อเนื.องหลายรูปแบบที.เชื.อมโยงการขนส่งทุกรู ปแบบของการขนส่งในลักษณะบูรณาการทังภายในประเทศและระหว่
9
างประเทศ
เพื.อเพิ.มประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้ าสู่สากลทังด้
9 านความรวดเร็ ว ความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา รวมทัง9
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบบริ หารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้ า
ที.มีประสิทธิภาพ เพื.อลดต้ นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ โดยเน้ นผลิตบุคลากรด้ านโลจิสติกส์ที.มีความเป็ นมืออาชีพ พัฒนาระบบและ
บริ หารเครื อข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิ สติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปรั บปรุ งกฎหมายและระเบียบที.เกี.ยวข้ อง สนับสนุนการวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมเพื.อการพัฒนาโลจิสติกส์ และยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางด้ านการค้ าและการ
ขนส่งสินค้ าผ่านแดนและข้ ามแดน เช่น พัฒนาระบบ National Single Window ศูนย์กระจายสินค้ าและด่านการค้ าชายแดน เป็ น
ต้ น ตลอดจนเพิ.มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการขนส่งและการกําหนดบทบาทของท่าอากาศยานและท่าเรื อหลักของประเทศ เพื.อ
ลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ าและเพิ.มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3. พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ โดยบูรณะปรับปรุ งทางรถไฟ ก่อสร้ างทางคู่ในเส้ นทางรถไฟสายหลัก และจัดหารถจักรและ
ล้ อเลือ. น รวมทังปรั
9 บปรุงระบบอาณัติสญ
ั ญาณให้ มีความทันสมัย เพื.อเพิ.มขีดความสามารถในการให้ บริ การขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ พัฒนาเส้ นทางรถไฟความเร็ วสูงเชื. อมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน
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ตลอดจนให้ ความสําคัญกับการปรับโครงสร้ างการบริ หารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื.อเพิ.มประสิทธิภาพการให้ บริ การ
และดําเนินงานในอนาคต
ส่วนข้ อที.เหลือเป็ นเรื. องอื.นๆ คือ
4. ปรับปรุงโครงข่ายขนส่งมวลชน
5. พัฒนาโครงสร้ างพื 9นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ. สาร
6. พัฒนาศักยภาพการให้ บริ การนํ 9าอุปโภคบริ โภค
ยุทธศาสตร์ ที. 5 การสร้ างความเชื.อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ. ความมัน. คงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ ประโยชน์สงู สุดจาก
การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึง. อยูใ่ นระยะของแผน 5 ปี มาขับเคลือ. นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความ
เชื.อมโยงด้ านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้ กรอบความร่วมมือในอนุภมู ิภาคในภูมิภาคอาเซียน เพื.ออํานวยความสะดวก
และลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ ได้ แก่
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ 9าโขง 6 ประเทศ[GMS]
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ าพระยา-แม่นํ 9าโขง[ACMECS]
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย[IMT-GT]
ความริ เริ. มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ[BIMSTEC]
ความร่วมมือภายใต้ คณะกรรมการว่าด้ วยยุทธศาสตร์ ร่วมในการพัฒนาพื 9นที.ชายแดนไทย-มาเลเซีย[Thailand-Malaysia on
Joint Development Strategy for Border Areas: JDS]
ประกอบด้ วยแนวทางสําคัญดังนี 9
1. พัฒนาบริ การขนส่งและโลจิสติกส์ที.มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากล โดยพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจ
ชายแดน และการอํานวยความสะดวกการค้ าผ่านแดนที.รวดเร็ ว พัฒนาระบบเครื อข่ายและการบริ หารเครื อข่ายธุรกิจของภาค
บริ การขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทังห่
9 วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยรัฐลงทุนนําในโครงการที.มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศในแต่ละแนวพื 9นที.เศรษฐกิจ พร้ อมทังเปิ
9 ดโอกาสการร่วมลงทุนแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
2. ปรับปรุ งกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้ าที.เกี.ยวข้ อง เพื.อลดจํานวนเอกสาร ต้ นทุนการดําเนินงาน และระยะเวลาที.ใช้ ใน
กระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ ามแดน เพื.อเพิ.มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอนุภมู ิภาคโดยรวมในด้ านการลด
ต้ นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์
3. พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ทังในด้
9 านทักษะภาษาต่างประเทศและความรู้ ด้านบริ หารจัดการโลจิสติกส์
และพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับ SMEs รวมทังพั
9 ฒนาสมรรถนะการเป็ นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื.อให้
สามารถริ เริ. มธุรกิจระหว่างประเทศได้
4. เชื.อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื 9นที.ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื.อมโยงระบบการผลิตกับพื 9นที.ตอนใน
ของประเทศ โดยเชื.อมโยงเครื อข่ายการขนส่งที.เชื.อมโยงปั จจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตู
ส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังสร้
9 างเครื อข่ายเชื. อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื.อนบ้ าน โดยมีศูนย์
ประสานงานอยูบ่ ริ เวณเมืองชายแดนที.สาํ คัญ
•
•
•
•
•
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นอกจากนี 9ยังมีกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาการผลิตและการลงทุน ตามแนวพื 9นที.พฒ
ั นาเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ซึ.ง
เป็ นยุทธศาสตร์ เชิงพื 9นที.ที.จะสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศได้
จะเห็นได้ ว่าความพยายามในการกําหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เชิงลึกสําหรับการพัฒนาด้ านโลจิสติกส์ในระยะต่อไปนันมุ
9 ่ง
หมายจะสร้ าง The Right Strategy ให้ เกิดขึ 9นในประเทศไทยอย่างแท้ จริ ง ซึง. จําเป็ นที.ทกุ ภาคส่วนจะต้ องเข้ าใจและเห็นภาพถึงมิติ
ของการแข่งขันธุรกิจในอนาคต (Landscape of Competition) ให้ ตรงกันอันจะเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยกลายเป็ นผู้
เล่นบนเวทีการค้ าการลงทุนระดับภูมิภาคอย่างหลีกเลีย. งไม่ได้
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GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, โครงการ 3 วงแหวน 5 ประตูการค้ า

โครงการระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, SEC และ EWEC
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โครงการรถไฟความเร็วสูงคุณหมิง-สิงคโปร์

โครงการรถไฟทางคู่
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กระทรวงคมนาคมโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาจึงเร่ งเดินหน้ า
“โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู(่ ระยะเร่งด่วน) ช่วงประจวบคีรีขนั ธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 ก.ม.ผ่าน 6 อําเภอ 21 สถานี
ซึ.งเป็ นส่วนหนึ.งของแผนการพัฒนาทังหมด
9
3 สาย 5 เส้ นทางได้ แก่ สายเหนือ: ช่วงลพบุรี-ปากนํ 9าโพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ:
ช่ ว งมาบกระเบา-ชุ ม ทางถนนจิ ร ะและช่ ว งชุม ทางถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น สายใต้ :ช่ ว งนครปฐม-หนองปลาดุก -หัว หิ น และช่ ว ง
ประจวบคีรีขนั ธ์-ชุมพร รวมระยะทางทังสิ
9 9น 767 ก.ม.โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื.อวันที. 27 เม.ย. 2553 และกําหนดก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จพร้ อมกันทุกสายในปี 2558

โครงการท่าเรื อนํ 9าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย [Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project ]

โครงการนี 9 ถือเป็ นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้ าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื.อมโยงการขนส่งและการค้ าระหว่างประเทศใน
กลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสูม่ หาสมุทรอินเดียซึง. เป็ นเส้ นทางขนส่งสินค้ า
ทังไปและกลั
9
บทางนํ 9า ผ่านไปสูก่ ลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริ กา จะช่วยประหยัดต้ นทุนและระยะเวลา
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ในการขนส่ง ช่วยพัฒนาการค้ า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ เจริ ญเติบโตในระยะยาวต่อไป
บริ ษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด (มหาชน) หรื อ ITD ได้ ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ Myanma Port
Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เมื.อวันที. 2 พ.ย. 2553 เพื.อดําเนินการพัฒนาโครงการท่าเรื อนํ 9าลึกทวาย นิคม
อุตสาหกรรม และเส้ นทางคมนาคมเชื.อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึง. บริษัทฯเป็ นผู้ได้ รับสัมปทานในการพัฒนา
โครงการ ประกอบด้ วย
1) ท่าเรื อนํ 9าลึก
2) นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ยโรงไฟฟ้ า และสาธารณูปโภคอื.นๆ
3) เส้ นทางการคมนาคมได้ แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งนํ 9ามันและก๊ าซธรรมชาติ เชื.อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่า กับ
ประเทศไทยที.บ้านพุนํ 9าร้ อน จ.กาญจนบุรี
4) ที.พกั อาศัย ศูนย์การค้ า ศูนย์การท่องเทีย. ว รี สอร์ ท และศูนย์พกั ผ่อนบริ ษัทฯ
พื 9นที.โครงการตังอยู
9 ท่ ิศตะวันตกเฉียงใต้ ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื 9นที.ถึง 400,000
ไร่ หรื อ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย ท่าเรื อนํ 9าลึก 2 ท่า นิคมอุตสาหกรรม ที.พกั อาศัย ส่วนราชการ และสิง. อํานวยความ
สะดวกต่างๆรวมทังมี
9 พื 9นที.ริมทะเลเป็ นแนวหาดทรายยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร
บ.อิตาเลียนไทย ได้ ลงมือก่อสร้ างถนนไฮเวย์กาญจนบุรี-ทวาย จากบ้ านพุนํ 9าร้ อน ต.บ้ านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี เชื.อมโยงถึงท่าเรื อ
นํ 9าลึกทวาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร โดยด่านพุนํ 9าร้ อนมีระยะทางห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 129 กิโลเมตร ดังนันจากทวายถึ
9
งกรุงเทพฯ จึงมีระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์
เพียง 4 ชัว. โมง
โดยเฟสแรกจะเป็ นการสร้ างถนนไฮเวย์ มูลค่า 2 พันล้ านบาทคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2555 ระหว่างนันจะเริ
9
.มดําเนินการเฟส
ที.สองคือ การก่อสร้ างท่าเรื อนํ 9าลึกทวาย และเฟสที.สามคือ การสร้ างเขตนิคมอุตสาหกรรม แบ่งเป็ นโซนต่างๆ ประกอบด้ วย โซน
(A) Port & Heavy Industry โซน (B) Oil & Gas Industry โซน (C1) Up Stream Petrochemical Complex โซน (C2) Down
Stream Petrochemical โซน (D) Medium Industry และโซน (E) Light Industry
ท่าเรื อนํ 9าลึกทวายนี 9 อยูใ่ นโครงการเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภมู ิภาคลุม่ นํ 9าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ตามกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื 9นที.เศรษฐกิจ ซึง. เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวมในพื 9นที.ที.มศี กั ยภาพ
ตามเส้ นทางพัฒนา 3 แนวทาง คือ ทังระเบี
9
ยงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC
ระหว่างเมืองดานัง เวียดนาม-เมืองเมาะละแหม่ง พม่า) และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor : SEC
ระหว่างนครโฮจิมินห์ เวียดนาม-เมืองทวาย พม่า) รวมทังยั
9 งสามารถเชื.อมโยงกับเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (NorthSouth Economic Corridor : NSEC ระหว่างนครคุนหมิง จีนตอนใต้ -กรุงเทพฯ)
ข้ อมูลจากรายงานการศึกษา ระบุผลประโยชน์ที.ประเทศไทยจะได้ รับจากโครงการนี 9 คือ ด้ านศักยภาพความเชื.อมโยงทาง
เศรษฐกิจ กล่าวได้ วา่ ท่าเรื อนํ 9าลึกทวายจะเป็ น New Land Bridge ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที.
สําคัญในการกระจายสินค้ าในระดับโลก สามารถเชื.อมโยงตลาดยุโรป แอฟริ กา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ มาทางมหาสมุทร
อินเดียและทะเลอันดามัน ซึง. แต่เดิมสินค้ าที.สง่ ไปยุโรป แอฟริ กา หรื อตะวันออกกลางจะต้ องผ่านทางช่องแคบมะละกา ใช้
ระยะเวลานาน 16-18 วัน หากท่าเรื อนํ 9าลึกทวายแล้ วเสร็ จจะช่วยร่นเวลาการขนส่งในปั จจุบนั จากทะเลจีนใต้ มายังทะเลอันดามัน
หรื อจากเวียดนามมายังพม่าจะใช้ เวลาเพียง 6 วัน ทําให้ ช่วยลดระยะทางการขนถ่ายสินค้ า และลดค่าใช้ จ่ายในการกระจายสินค้ า
ได้ มากขึ 9น
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สําหรับประเทศไทยท่าเรื อนํ 9าลึกทวายจะเป็ นประตูเศรษฐกิจบานใหม่ที.เชื.อมระหว่างท่าเรื อนํ 9าลึกทวาย กับท่าเรื อแหลมฉบัง ตาม
ยุทธศาสตร์ การค้ าการลงทุนเชื.อมโยงประเทศเพื.อนบ้ านของรัฐบาล ดังนัน9 สินค้ าต่างๆ ที.ไม่วา่ จะมาจากยุโรป แอฟริ กา ตะวันออก
กลาง เอเชียใต้ ย่อมจะผ่านท่าเรื อนํ 9าลึกทวายออกสูท่ า่ เรื อแหลมฉบัง โดยใช้ เวลาเพียง 1 วัน เท่านัน9 และสามารถส่งผ่านไปยัง
ประเทศจีน เกาหลี ญี.ปนุ่ หรื อประเทศในแถบแปซิฟิค
ปั จจุบนั โครงการฯยังอยูใ่ นช่วงระยะเริ. มต้ นของการพัฒนาเท่านัน9 ยังต้ องอาศัยระยะเวลาซึ.งคงไม่ตํ.ากว่า 10 ปี ถึงจะแล้ วเสร็ จ อีก
ทังยั
9 งมีอปุ สรรคที.เป็ นความเสีย. งภายในจากปั ญหาการเมืองและชนกลุม่ น้ อยของพม่าที.เรื อ9 รังยืดเยื 9อมาแต่อดีต และนโยบายของ
รัฐบาลพม่าที.ยงั ไม่มีความชัดเจนและแน่นอน จะสําเร็ จได้ หรื อไม่รวมทังโอกาสต่
9
างๆ ที.ประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์จากโครงการ
นี 9คงต้ องตามลุ้นกันต่อไป แต่ถึงกระนันประเทศไทยก็
9
ควรต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื.อรับมือกับสิ.งต่างๆ ที.อาจจะเกิดขึ 9นใน
อนาคต ไม่วา่ จะเป็ นการเตรี ยมการพัฒนาเชิงพื 9นที. การพัฒนาโครงสร้ างพื 9นฐาน และในระยะยาวควรมีการวางนโยบาย แนวทาง
ตลอดจนมาตรการรองรับในด้ านแรงงานต่างด้ าว ซึง. แน่นอนว่าหากโครงการท่าเรื อนํ 9าลึกฯ เกิดขึ 9นจะมีการเชื.อมโยงการใช้ แรงงาน
จากฝั. งพม่ามากขึ 9น อันอาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาในด้ านความมัน. คง เศรษฐกิจ และสังคม ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี.ยงได้ แต่
สําหรับปั จจุบนั สิ.งที.สําคัญที.สดุ ที.ประเทศไทยควรทําคือ การพัฒนาด้ านความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
เพื.อให้ ท่าเรื อนํ 9าลึกทวายที.กําลังจะเกิดขึ 9นเป็ นสะพานเชื.อมโอกาส และนํามาซึ.งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่ วมกันระหว่างสอง
ประเทศในอนาคต
โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื.อมโยงชายฝั. งทะเล [Land Bridge] –ท่าเรื อปากบาราและท่าเรื อสงขลา 2
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การเปิ ดเสรีการค้ าภายใต้ กรอบอาเซียน [AFTA]
อาเซียนเป็ นกรอบความร่ วมมือระดับภูมิภาคที.มีการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ มี
การจัดตังสมาคมแห่
9
งประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน มาตังแต่
9 ปี 2510 มีวตั ถุประสงค์เพื.อสร้ างสันติภาพใน
ภูมิภาค เดิมมีสมาชิก 6 ประเทศ แต่ปัจจุบนั ประกอบด้ วย 10 ประเทศได้ แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย บรู ไน
และเพิ.ม กัมพูชา ลาว พม่า เวียตนาม [CLMV]
ในปี 2535 ได้ จดั ตังเขตการค้
9
าเสรี อาเซียน [ASEAN Free Trade Area: AFTA] มุง่ ลดอัตราภาษี ระหว่างประเทศในกลุม่
อาเซียนให้ เท่ากับศูนย์ ตังแต่
9 1 มกราคม 2553
ในปี 2539 ได้ บงั คับใช้ ความตกลงว่าด้ วยบริ การของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS]
เป้าหมายคือ ให้ มีการเปิ ดเสรี การค้ าบริ การระหว่างสมาชิกอาเซียนมากกว่าที.เปิ ดเสรี ภายใต้ องค์การการค้ าโลก [WHO] และได้
เปิ ดเจรจา จัดทําข้ อผูกพันกันมาแล้ วทังสิ
9 9น 8 ชุดจนถึงปี 2553
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เนื.องจากการค้ าทัว. โลกทวีความรุนแรงและมีการกีดกันทางการค้ ามากขึ 9น ทําให้ มีความร่ วมมือที.ม่งุ ไปสูก่ ารรวมกลุม่ มากขึ 9น โดย
ในปี 2550 รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนได้ ลงนามรับรองแผนงานการจัดตัง9 [AEC Blueprint] ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN
Economic Community: AEC] ให้ เกิดขึ 9นในปี 2558 โดยในระหว่างนี 9ได้ มีการเจรจาอย่างต่อเนื.องเป็ นรอบทุกๆ 2 ปี และเพิ.มการ
เปิ ดเสรี การค้ าการบริ การขึ 9นเป็ นลําดับ ดังนี 9


สาขาบริ การเร่งรัด 4 สาขาคือ การขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ(โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ )
สุขภาพและการท่องเที.ยว อนุญาตให้ นกั ลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 51% ภายในปี 2551 และเพิ.มเป็ น 70%
ภายในปี 2553



สาขาโลจิสติกส์ อนุญาตให้ นกั ลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 49% ภายในปี 2551 และเพิ.มเป็ น 51%
ภายในปี 2553 และ 70% ภายในปี 2556 ตามลําดับ

ไทยกับการก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน AEC [ASEAN Economic Community]
สาระสําคัญในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในปี 2558 เกี.ยวข้ องกับการพัฒนาใน 3 ด้ าน ได้ แก่
1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC
3.ประชาคมการเมืองและความมัน. คงอาเซียน”
การรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ กําหนดเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจนในคุณลักษณะ 4 ประการ เพื.อเพิ.มศักยภาพใน
การแข่งขันของอาเซียนกับโลก ได้ แก่
- การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้ นการเคลือ. นย้ ายสินค้ า การบริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกัน
อย่างเสรี รวมถึงการเปิ ดเสรี ในภาคบริ การสาขาเร่งรัดต่างๆ ซึง. รวมถึงภาคโลจิสติกส์ด้วย
- การมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง เน้ นการดําเนินนโยบายการแข่งขันการพัฒนาโครงสร้ างพื 9นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา การพัฒนา ICT และพลังงาน
- การมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที.เท่าเทียมกัน มุง่ ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมและการขยายตัวของ SMEs ให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
ใหม่ (CLMV) เพื.อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
- การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลกได้ อย่างสมบูรณ์ เน้ นการเปิ ดเขตการค้ าเสรี (Free Trade Agreement) และพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership) กับประเทศคูค่ ้ าสําคัญ
สําหรับเงื.อนไขการเปิ ดเสรี ในธุรกิจภาคบริ การที.เกี.ยวข้ องกับโลจิสติกส์ (ครอบคลุมถึงบริ การขนส่งทางทะเล ถนน ราง
อากาศ การจัดส่งพัสดุ บริ การยกขนสินค้ าที.ขนส่งทางทะเล บริ การโกดังและคลังสินค้ า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้ า บริ การบรรจุ
ภัณฑ์ บริ การรับจัดการพิธีการศุลกากร) จะอนุญาตให้ นกั ลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ ามาถือหุ้นในธุรกิจไทยได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 70
ตังแต่
9 ปี 2556 เป็ นต้ นไป บริ การบางสาขาที.ไม่มีกฎหมายกํากับดูแลเฉพาะจึงมีความเสีย. งที.จะได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในช่วง
แรกซึง. ถือเป็ นความท้ าทายที. LSPs [Logistic Service Providers] สัญชาติไทยจะต้ องเผชิญ
สิง. หนึง. ที.ต้องทําความเข้ าใจคือ การรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็ นเพียงจุดเริ. มต้ นอย่างเป็ น
ทางการที.ประเทศไทยและประเทศเพื.อนบ้ านจะก้ าวผ่านไปสูเ่ วทีการแข่งขันใหม่ (New Business Platform) ซึ.งจะขยายเป็ นการ
แข่งขันในลักษณะของ “กลุม่ เศรษฐกิจต่อไป” บนเวทีการค้ าโลก แต่ละประเทศที.อยู่ในระยะการเปลี.ยนผ่านนี 9จําเป็ นต้ องมองให้
ไกลไปข้ างหน้ าว่าเป้าหมายของการพัฒนาอาเซียนไม่ใช่เพื.อการแข่งขันหาผลประโยชน์ภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก แต่เป็ นการ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมที.ยงั. ยืนของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนบนพื 9นฐานความ
ร่วมมือและการพึ.งพาทรัพยากรร่ วมกัน ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ที.กําหนดไว้ ใน แผนแม่บทว่าด้ วยความเชื.อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ซึง. กล่าวไว้ วา่ “เพื.อทําให้ อาเซียนเป็ นศูนย์รวมของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที.มองไปข้ างนอก อยูร่ ่วมกันอย่างมีสนั ติภาพ มัน. คง และเจริ ญรุ่งเรื อง รวมตัวกันเป็ นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมีพลวัตและเป็ น
ประชาคมที.เอื 9ออาทร”
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวมีสาระสําคัญครอบคลุมองค์ประกอบความเชื.อมโยงใน 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ความเชื.อมโยงด้ านโครงสร้ างพื 9นฐานทางกายภาพ (Infrastructure) ทังด้
9 านการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงข่ายพลังงาน โครงการที.สาํ คัญ เช่น โครงข่ายทางหลวงอาเซียน เส้ นทางรถไฟสิงคโปร์ – คุณหมิง โครงการพัฒนาศักยภาพ
ท่าเรื อในภูมิภาค 47 แห่ง โครงการ ASEAN Power Grid (APG) และ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) เป็ นต้ น
2. ความเชื.อมโยงด้ านกฎระเบียบ (Institution) เป็ นการจัดระบบสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพเพื.ออํานวยความสะดวกด้ านการค้ า
และการขนส่ง โดยมีโครงการเร่งด่วน ได้ แก่ การจัดตังระบบอํ
9
านวยความสะดวกด้ านศุลกากรด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวใน
ระดับประเทศและอาเซียน (National Single Window & ASEAN Single Window) เป็ นต้ น
3. ความเชื.อมโยงด้ านประชาชน (People) ซึง. เน้ นเพิม. อํานาจให้ กบั ภาคประชาชนในประเทศสมาชิก
ภาครัฐของไทยก็ไม่ได้ นิ.งนอนใจ จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยตาม
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศปี 2550 - 2554 ที.ผ่านมาพบว่าความสามารถในการบริ หารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศยังคงอยู่ในระดับที.ต้องได้ รับการปรับปรุ งอีกมาก ส่วนหนึ.งสะท้ อนจากระดับต้ นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศที.ยงั อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 16-19 ต่อ GDP โดยมีความเคลือ. นไหวค่อนข้ างผันผวนในช่วงที.ผ่านมาเนื.องจากปั จจัยราคานํ 9ามัน
และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าสัดส่วนของต้ นทุนด้ านการบริ หารจัดการสินค้ าคง
คลังมีแนวโน้ มที.ลดลงตามลําดับสะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒนาการของความสามารถในการบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจไทย
ค่อนข้ างชัดเจนที.สอดคล้ องกับผลการสํารวจจากผู้ประกอบการ นอกจากในมิติด้านต้ นทุนภาพรวมแล้ ว ยังควรให้ ความสําคัญต่อ
ความเข้ มแข็งของอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ซงึ. ปั จจุบนั สามารถสร้ างมูลค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจให้ กบั ประเทศได้ ถึง 360,000 ล้ าน
บาทในปี 2552 และมีแนวโน้ มเติบโตมาอย่างต่อเนื.อง และเมื.อพิจารณาผลลัพธ์ ที.เกิดขึ 9นจากการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ฯ
พบว่า
1. ผู้ประกอบการมีพฒ
ั นาการในการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที.ทนั สมัยมากขึ 9นเนื.องมาจากแรงกดดันและการแข่งขันจากภายนอก
ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการจําเป็ นต้ องพัฒนาตนเองให้ สามารถแข่งขันได้ แต่การพัฒนาเห็นชัดเฉพาะในส่วนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตรยังไม่ปรับปรุงเท่าใดนัก ซึง. ผู้ประกอบการไทยมีจดุ อ่อนสําคัญคือ ยังขาดจิตสํานึก (Spirit) ในการทํางานร่ วมกันใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน
2. ระบบโลจิสติกส์ของไทยยังอยูใ่ นระดับพื 9นฐานที.เรี ยกว่า โลจิสติกส์ระดับขนส่ง (Transport Base) ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการพัฒนา
โครงสร้ างพื 9นฐานทางกายภาพ (Physical / Hard Infrastructure) ซึ.งยังต้ องให้ ความสําคัญเพิ.มเติมในส่วนของแผนธุรกิจ
(Business Model) ที.จะใช้ ประโยชน์จากระบบโครงสร้ างพื 9นฐานดังกล่าวเพื.อช่วยตอบโจทย์ขีดความสามรถในการแข่งขันของ
ประเทศได้ อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี 9 ยังมีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบราง ขาดการปรังปรุ งระบบการขนส่งทางนํ 9าและทาง
ชายฝั. งทะเลอย่างจริ งจัง จึงทําให้ การพัฒนาการขนส่งต่อเนื.องหลายรูปแบบไม่เห็นผลเป็ นรูปธรรม
3. ธุรกิจ LSPs ของไทยซึ.งส่วนใหญ่เป็ น SMEs ยังขาดการรวมตัว (Fragment) ขาดนวัตกรรมด้ าน IT การบริ หารจัดการที.เป็ น
สากล และเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ยาก ทําให้ ลกั ษณะการให้ บริ การไม่ครบวงจร (Integrated Logistics Service) โดยคาดว่าจะ
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เผชิญกับสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงภายหลังจากที.อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบ การสัญชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ
70 ในบริ ษัทของไทยได้ ตามเงื.อนไขการเปิ ดเสรี ภาคบริ การของ AEC ที.จะเริ. มตังแต่
9 ปีพ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป
4. ขาดการให้ ความสําคัญในการปรับแก้ กฎหมายที.เกี.ยวข้ องให้ เอื 9อต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและการนําเข้ า-ส่งออก
รวมถึงขาดการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังเพื.อให้ เกิดความยุติธรรม นอกจากนี 9โครงการสําคัญต่อการพัฒนาระบบอํานวยความ
สะดวกทางการค้ าของประเทศ ได้ แก่ ระบบ National Single Window (NSW) ยังมีความล่าช้ าเนื.องจากขาดแคลนบุคลากรที.มี
ความรู้ในส่วนราชการ และงบประมานสนับสนุนที.เป็ นบูรณาการ
5. หน่วยงานทังภาครั
9
ฐและภาคเอกชนได้ จดั การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื.อง แต่การพัฒนากําลังคนในภาพรวมที.ผา่ นมาเพิ.มขึ 9นในเชิง
ปริ มาณมากกว่าคุณภาพ จึงยังขาดแคลนแรงงานที.มีคณ
ุ ภาพและสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง ทังในระดั
9
บปฏิบตั ิการและหัวหน้ า
งาน หลักสูตรการศึกษาและอบรมไม่มีคณ
ุ ภาพและยังไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของภาคธุรกิจ รวมทังขาดประสิ
9
ทธิภาพใน
การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ ผลงานวิจยั เพื.อการนําไปใช้ ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสนับสนุนการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
โดยสรุปพบว่าการดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยก้ าวสูท่ ิศทางที.ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่สามารถผลักดันให้ เกิดผลเป็ น
รูปธรรมได้ อย่างครบถ้ วนตามที.เคยตังเป
9 ้ าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม ภารกิจการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยงั ต้ องถือเป็ นวาระสําคัญของ
ประเทศที.จําเป็ นต้ องได้ รับการผลักดันอย่างต่อเนื.องให้ เกิดผลสัมฤทธิZเพื.อเป็ นเครื. องมือสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจทุกสาขา

ความตกลงเสรีการค้ าอาเซียน-จีน [ACFTA]
อาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์ ที.ยาวนานและเพิ.งครบรอบ 20 ปี ในปี ที.ผ่านมา ทังสองฝ่
9
ายได้ ทําความตกลงการค้ าเสรี
อาเซียน-จีน มีผลบังคับใช้ เมื.อวันที. 1 มกราคม 2553 มูลค่าการค้ าล่าสุดในปี 2553 สูงถึง 292,400 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น
จากปี ก่อนหน้ า 37.5% โดยจีนส่งออกมาอาเซียนมูลค่า 138,200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น 30% และนําเข้ าจากอาเซียนมูลค่า
154,600 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น 44.8% เป็ นผลให้ จีนกลายเป็ นประเทศคูค่ ้ าอันดับแรกและเป็ นตลาดส่งออกที.ใหญ่ที.สดุ ของ
อาเซียน
จุดเด่นของจีน
1. เป็ นตลาดที.ใหญ่ประชากร 1,200 ล้ านคนและมีนโยบายขยายความต้ องการภายในประเทศโดยเพิ.มการนําเข้ า ตลาดจีน
จึงเป็ นตลาดสําคัญที.ทําให้ การส่งออกของอาเซียนขยายตัวขึ 9น โดยเฉพาะอย่างยิ.งเมื.อสหรัฐฯสหภาพยุโรปและญี.ปนุ่
ประสบปั ญหาและนําเข้ าจากอาเซียนน้ อยลง
2. ด้ านเงินทุน รัฐบาลจีนให้ สินเชื.อประมาณ 15,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯกับนักลงทุนอาเซียนเพื.อสนับสนุนการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื 9นฐานในภูมิภาค ด้ วยระบบการเงินที.เข้ มแข็ง(จีนมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ 2.8 ล้ านล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ)จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนที.สาํ คัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งเสริ มนักลงทุนจีนสูภ่ ายนอกอีก
ด้ วย
3. ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จีนมีการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ ในหลายสาขา มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทังด้
9 าน
ชีววิทยา การผลิตยา การเกษตร พลังงานทดแทน การก่อสร้ าง รถไฟความเร็ วสูง ซึ.งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการผลิตและ
พื 9นฐานความร่วมมือกับอาเซียนในด้ านนี 9
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4. ด้ านทรัพยากรมนุษย์ จีนมีนกั เรี ยน นักศึกษา 260 ล้ านคน โดยจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอก ประมาณ 6 ล้ านคน
เป็ นปั จจัยสําคัญที.เปลี.ยนจากประเทศที.มีประชากรมาก เป็ นประเทศที.มีทรั พยากรบุคคลสําคัญแต่ยงั รั กษาต้ นทุน
ทางด้ านแรงงานที.ตํ.า ซึง. เป็ นจุดแข็งให้ อาเซียนไปลงทุนในจีน
5. ด้ านสังคม มีความมั.นคง ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุข รั ฐบาลมีแผนการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี โดยล่าสุดฉบับที. 12
ตังเป
9 ้ าหมายว่า GDP ของจีนจะโตขึ 9นร้ อยละ 7 ต่อปี และมีนโยบายต่างประเทศที.เป็ นมิตร ให้ ความช่วยเหลือประเทศ
เพื.อนบ้ านและพัฒนาร่วมกันกับอาเซียน

จุดเด่ นของอาเซียน
1. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติที.สมบูรณ์ ได้ แก่ ยางพารา มันสําปะหลัง นํ 9ามันปาล์ม ซึง. จีนต้ องการสูง
2. ด้ านเทคโนโลยีและประสบการณ์ อาเซียนมีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในด้ านต่างๆ เช่น การผลิตด้ านอิเล็กทรอนิกส
การแปรรูปวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ไหม หวาย การออกแบบอัญมณีและการบริ การ
3. ด้ านทรัพยากรการท่องเที.ยว ประเทศอาเซียนมีอากาศดีและภูมิทศั น์ที.สวยงาม โดยในปี ที.ผา่ นมารัฐมนตรี ด้านท่องเที.ยว
อาเซียนและจีนได้ ลงนามแผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที.ยวระหว่างปี 2011-2015 ร่วมกันเพื.อให้ ภมู ิภาคกลายเป็ น
แหล่งท่องเที.ยวสําคัญของโลก ซึง. เป็ นข่าวดีสาํ หรับนักท่องเที.ยวจีนที.ชอบท่องเที.ยวในประเทศอาเซียน
4. ความสมบูรณ์ในด้ านพลังงาน เหมืองแร่ ป่ าไม้ และประมง ซึง. เป็ นประโยชน์ตอ่ การค้ ากับจีนในระยะยาว
5. ยุทธศาสตร์ ที.ตงของอาเซี
ั9
ยน เป็ นประตูการค้ าของจีนกับภูมิภาคอื.น ทังเอเซี
9 ยใต้ และแอฟริ กา การพัฒนาในภูมิภาคนี 9จึง
มีความสําคัญอย่างยิ.งต่อจีน
นอกจากนันจี
9 นและอาเซียนอยูใ่ นกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร้ างพื 9นฐานและตลาด เพื.อให้ เกิดความสอดคล้ อง
กันและเกิดความต้ องการร่ วมกันที.จะขยายภาคอุตสาหกรรมให้ มีขนาดใหญ่ขึ 9น ซึ.งจีนเชื.อมัน. ว่าจะสามารถขยายความร่ วมมือ
ระหว่างอาเซียน-จีนได้ มากขึ 9น
ความร่วมมือและทําการค้ าเสรี โดยการเสริ มจุดเด่นระหว่างกันจะเป็ นกุญแจสําคัญต่อการเพิ.มพูนประโยชน์ของทังสองฝ่
9
าย
ต้ องเปลี.ยนแนวคิดใหม่ สร้ างกลไกที.มนั. คงให้ มากขึ 9นเพื.อประชากรที.รวมกัน 1,900 ล้ านคน ขยายความร่ วมมือในแต่ละสาขา
พัฒนาให้ ครบทังห่
9 วงโซ่อปุ ทาน ซึง. อาเซียน-จีนมีอนาคตที.แจ่มใสแน่นอน
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แผนธุรกิจกับบทบาททีต้ องเกิดขึน[ เพือความได้ เปรียบในการแข่ งขัน

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์ในระดับภูมิภาคที.เราต้ องเผชิญในอนาคตอันใกล้ นี 9จะทําให้ เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในการค้ าและการ
แข่งขัน ขอบเขตและรูปแบบการทําธุรกิจจะเปลีย. นแปลงกลายเป็ นตลาดหลายมิติ เช่น
•
ขนาดของตลาดผู้บริ โภคจะเพิ.มขึ 9นจากประมาณ 60 ล้ านคนเป็ น 600 หรื อ 1,900 ล้ านคน
•
อาณาเขตการแข่งขันขยายจากภาคพื 9นทวีป 500,000 ตร.กม. เป็ น 4,400,000 ตร.กม. ครอบคลุมทังพื
9 9นดินและผืนนํ 9า
•
ภาษาที.ใช้ ในการสื.อสารธุรกิจจะไม่ใช่เพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกต่อไป แต่จําเป็ นจะต้ องสื.อสารผ่านกว่า 10
ภาษาราชการของประเทศเพื.อนบ้ าน เช่น มลายู จีน เวียดนาม เป็ นต้ น
การจัดเรี ยงตัวของกิจกรรมการผลิตในโซ่อปุ ทานของสินค้ าและบริ การตังแต่
9 กระบวนการจัดหาสินค้ าจะเปลี.ยนแปลงไปอย่าง
ชัดเจนตามประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของการผลิต และต้ นทุนการนําส่งสินค้ าถึงมือผู้บริ โภคในแต่ละพื 9นที. หมายถึงจะมีการออกไป
จัดหาทรั พยากรทางการผลิตจากประเทศอื. นๆ ในภูมิ ภาคมากขึน9 เพื.อ ให้ มีข้อ ได้ เ ปรี ยบทางด้ านต้ นทุนดํา เนิน การ หรื อ
ความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในตลาด
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“สิ.งที.เป็ นประเด็นท้ าทายสําคัญสําหรับนักธุรกิจท้ องถิ.นคือธุรกิจไทยที.เคยดูแลเฉพาะตลาดขนาดเล็ก และมีการแข่งขันที.ไม่
ซับซ้ อนมากนักจะสามารถอยูร่ อดและเติบโตในตลาดที.มีขนาดใหญ่และซับซ้ อนขึ 9นมากได้ อย่างไร ซึ.งเป็ นทังโอกาสและความ
9
เสีย. ง”
โอกาส
- การมีตลาดขยายกว้ างขึ 9นส่งผลให้ กิจกรรมทางโลจิสติกส์เพิ.มขึ 9นเพื.อเคลือ. นย้ ายสินค้ าและบริ การตลอดโซ่อปุ ทานจนถึงผู้บริ โภค
- ภาวะการแข่งขันที.รุนแรงขึ 9นจะเป็ นปั จจัยกระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยเร่งพัฒนาตนเอง
- ผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยของไทยจะได้ รับประโยชน์ในระดับ Local Operation/ Activities เพราะบริ ษัท LSPs ต่างชาติที.
เข้ ามาเพิ.มขึ 9นจากการเปิ ดเสรี ภาคโลจิสติกส์ในปี 2556 ยังจําเป็ นต้ องใช้ บริ การ LSPs รายย่อยภายในประเทศเพื.อให้ บริ การระดับ
ท้ องถิ.น แต่คงจะเป็ นเพียงระยะเริ. มต้ นเท่านัน9
ความเสีย. ง
- การรวมกลุม่ AEC จะส่งผลให้ ประเทศไทยและประเทศข้ างเคียงในอาเซียนที.สามารถผลิตสินค้ าได้ คล้ ายคลึงกัน ต้ องแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงมากขึ 9น ประสิทธิภาพของบริ การด้ านโลจิสติกส์จะกลายเป็ นกิจกรรมสําคัญที.จะสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบเหนือคู่
แข่งขัน
- ผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยและรายกลางของไทยซึง. มีเครื อข่ายและสายป่ านสันอาจถู
9
กแรงผลักดันให้ ต้องรวมกลุม่ ควบรวม
กิจการ ถูกซื 9อกิจการ หรื อในท้ ายที.สดุ ต้ องปิ ดกิจการซึ.งเริ. มเกิดขึ 9นบ้ างแล้ วในปั จจุบนั สาเหตุเพราะ LSPs ต่างชาติเข้ ามาเป็ น
จํานวนมากทําให้ การแข่งขันเข้ มข้ น
- บุคลากรต่างชาติจะไหลเข้ ามาทํางานในไทยมากขึ 9น และจะแย่งชิงงานและตลาดจากคนไทยในทุกระดับตังแต่
9 แรงงานระดับล่าง
จนถึงตําแหน่งผู้จดั การ ซึง. ขณะนี 9แรงงานไทยมีข้อเสียเปรี ยบชัดเจนในด้ านทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื.อนบ้ าน
ตัวอย่างรูปแบบการค้ าและการขนส่งสินค้ าและบริ การที.กําลังเปลีย. นแปลงไป
ในปั จจุบนั บนเส้ นทาง EWEC ซึง. เป็ นเส้ นทางนําร่องในการทดลองแลกเปลีย. นสิทธิจราจรระหว่างไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้ ความ
ตกลงการขนส่งข้ ามพรมแดน (CBTA) ของ GMS โดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญคืออนุญาตให้ รถบรรทุกสินค้ าจาก 3 ประเทศสามารถ
ผ่านพรมแดนของแต่ละประเทศไปได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ซึ.งขณะนี 9การดําเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสําเร็ จ เนื.องจากมี
ปั ญหาอุปสรรค ณ ปั จจุบนั ดังนี 9
(1) เชิงธุรกิจ
- ผู้ประกอบการท้ องถิ.นส่วนใหญ่เป็ นรายกลางและเล็ก ยังมีคา่ เสียโอกาสและมีความเสีย. งสูงเรื. องความคุ้มค่าทางธุรกิจ หากต้ อง
นําสินค้ าไปยังผู้บริ โภคในระยะทางไกลๆ และไม่มีสนิ ค้ าขนส่งในเที.ยวกลับ
- ปั ญหาในทางปฏิบตั ิของพนักงานขับรถบรรทุก เช่น ความแตกต่างด้ านมาตรฐานรถและพวงมาลัยซึ.งต้ องอาศัยทักษะเพิ.มเติม
รวมถึงความสามรถในการสือ. สารภาษาสากลและภาษาท้ องถิ.น ฯลฯ
(2) เชิงโครงสร้ างพื 9นฐานและกฎระเบียบ
- ผู้ประกอบการเวียดนามยังไม่พร้ อมดําเนินงานระบบศุลกากรผ่านแดน
- โครงข่ายการเดินรถตามความตกลงระหว่างไทย ลาว เวียดนามยังไม่สอดคล้ องกับอุปสงค์การขนส่งจริ ง ทําให้ ไม่เกิดกิจกรรม
การค้ าที.ได้ รับสิทธิประโยชน์
- ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณากฎหมายที.เกี.ยวข้ อง (ศุลกากรและคมนาคม) เพื.อให้ เกิดระบบ Single Stop Inspection
- เวลาเปิ ด-ปิ ดของด่านศุลกากรไม่ตรงกัน

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด

หน้ า 41

41

Annual Report 2011
จากตัวอย่างของสถานการณ์ดงั กล่าว น่าจะเป็ นบทเรี ยนที.แสดงให้ เห็นถึงความซับซ้ อนของกฎ กติกา และเงื.อนไขการทํา
ธุรกิจที.กําลังเกิดขึ 9นในระดับภูมิภาคซึง. ผู้ประกอบการท้ องถิ.นจําเป็ นต้ องพยายามเกาะติดข้ อมูลความคืบหน้ าอย่างใกล้ ชิด รวมทัง9
คอยมองหารูปแบบธุรกิจที.ให้ ผลประโยชน์สงู สุดแก่ตนเอง
การที.ขอบเขตของตลาดจะขยายออกสู่ประเทศเพื.อนบ้ านในภูมิภาคนอกเหนือจากกลุม่ ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งเดิมซึ.ง
ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สหรั ฐอเมริ กา ญี. ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ นันได้
9 กลายเป็ นความท้ าทายใหม่ที.ประเทศไทย
จําเป็ นต้ องมีความรู้ เชิงลึกในลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาด พฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุ่มใหม่ และรู ปแบบการเข้ าถึงตลาดที.
เหมาะสมของแต่ละพื 9นที. เพื.อสร้ างโอกาสให้ ธุรกิจไทยประสบความสําเร็ จจากการเป็ นผู้ค้ารายใหม่
จากการศึกษาตัวอย่างการแข่งขันด้ านการค้ าและบริ การโลจิสติกส์ของต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศในเอเชีย
สามารถก้ าวผ่านไปสูร่ ะดับการแข่งขันที.ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation-driven) เป็ นปั จจัยสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
แข่ง ขัน ได้ สํา เร็ จ สามารถข้ า มผ่า นบทบาทเดิ ม ของตนเองที. เ ป็ นเพี ย งผู้ผ ลิ ต สิน ค้ า ที. ใ ช้ แ รงงานและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศเป็ นหลัก ตัวอย่างความสําเร็ จ เช่น ญี.ปนุ่ สิงคโปร์ ไต้ หวัน และฮ่องกง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยงั มีอีกหลายประเทศที.
ยังไม่สามารถข้ ามผ่านช่วงเปลี.ยนผ่านนี 9ไปได้ (Transition) เช่น ประเทศบราซิล อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม รวมถึงประเทศ
ไทยด้ วย
ตัวอย่างสําคัญในการพัฒนาแบบก้ าวกระโดดในช่วง 2 ทศวรรษที.ผ่านมา คือ ประเทศจีน ซึ.งเคยเริ. มต้ นจากการเป็ น
เพียงแหล่งวัตถุดิบของโลก แต่ต่อมาได้ ปรับตัวอย่างรวดเร็ วและต่อเนื.องจนกลายเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และในปั จจุบนั ได้
ขยายเข้ ามาเป็ นผู้ค้าและผู้ให้ บริ การในธุรกิจอย่างเต็มตัว อย่างที.เห็นกันอยูท่ วั. ไปในตลาดอาเซียน
การขยับตัวขึ 9นมาเป็ น “ผู้ค้า” สินค้ าและบริ การในตลาดในภูมิภาคจะมีวิวฒ
ั นาการที.ต่างไปจากแนวคิดในอดีตซึ.งมุ่ง
ขยายธุรกิจด้ วยการย้ ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเพื.อให้ อยูใ่ กล้ กบั แหล่งปั จจัยการผลิตราคาถูกและเป้าหมายผู้บริ โภคใหม่ๆ
แต่รูปแบบที.มีประสิทธิผลในปั จจุบนั กลับเน้ นการรุกคืบเพื.อยึดครองตลาดหรื อลูกค้ าก่อนโดยการใช้ “ตัวสินค้ า” เป็ นตัวนํา ประกบ
ตามมาด้ วยการส่งออก “ตัวผู้ประกอบการหรื อฝ่ ายจัดการ” สินค้ าเพื.อเข้ ามาดําเนินกิจกรรมควบคุมและบริ หารจัดการในระดับ
พื 9นที. ทังในเรื
9 . องของการตลาด การผลิต และการจัดจําหน่าย และท้ ายสุดเมื.อสินค้ าติดตลาดและเป็ นที.เชื.อมัน. ของผู้บริ โภค
ผู้ประกอบการก็สามารถยกระดับตัวเองจากเดิมที.ขายเพียงสินค้ าและอรรถประโยชน์จากตัวสินค้ าเป็ นการขาย “ชื.อ” (Brand
Name) ซึ.งสามารถสร้ างมูลค่าเพิ.มได้ ง่ายกว่าและสูงกว่ามาก และจะนําไปสูก่ ารปรับกระบวนการผลิตของตนเองจากการเป็ น
ผู้ผลิตเองเป็ น “ผู้จ้างผลิต” จ้ างดําเนินการในส่วนกิจกรรมที.มีมลู ค่าเพิ.มค่า ซึ.งหมายความว่า ผู้ประกอบการหรื อบริ ษัทจะต้ องมี
ความสามารถสูงขึ 9นอย่างมากในการบริ หารกิจกรรมด้ านโลจิสติกส์และ ความร่ วมมือในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็ นระบบและ
เข้ มแข็ง จึงจะสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันได้ อย่างยัง. ยืน นัยยะสําคัญของการยกระดับตนเองของประเทศไทยไปสู่
รูปแบบการค้ าดังกล่าว คือ การที.ธุรกิจจะต้ องสร้ างบทบาททางธุรกิจของผู้ประกอบการให้ สามารถคุมช่องทางตลาดหรื อเส้ นทาง
การค้ าของตนเองได้ อย่างสมบูรณ์แบบ (Distribution Network) โดยผู้ค้ามีโอกาสในการเลือกสินค้ าและบริ การที.ตรงต่อความ
ต้ องการของประเทศปลายทาง ผู้ค้าสามารถเลือกเส้ นทางการขนส่งและกระจายสินค้ าในจุดที.ต้องการ ผู้ค้าสามารถใช้ บริ การโลจิ
สติกส์ของประเทศตนเอง และที.สาํ คัญคือความสามารถในการบริ หารจัดการเครื อข่าย (Network Management) เพื.อสร้ างบริ การ
ที.เป็ น Solution ให้ กบั ลูกค้ าอย่างเต็มรูปแบบ แต่ความเสีย. งก็มมี าก กล่าวคือปั จจุบนั ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีฐานะเป็ นแหล่ง
ผลิตต้ นทาง และถูกรุกตลาดเข้ ามาในทุกระดับจนอาจเปลีย. นฐานะเป็ นเพียง ‘ลูกจ้ าง’ เพราะได้ รับส่วนแบ่งตลาดในฐานะลูกจ้ าง
คนหนึง. ในโซ่การผลิตและการค้ าเท่านัน9 จึงเป็ นเรื. องสําคัญอย่างยิง. ที.ทกุ ภาคส่วนจะต้ องตระหนักถึงความรุ นแรงและตื.นตัวกับนัย
ยะของการแข่งขันรูปแบบใหม่นี 9 ทุกคนต้ องเข้ าใจตรงกันในวงกว้ างเพื.อธุรกิจไทยซึง. ส่วนใหญ่ยงั เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (SMEs) จะได้ มีโอกาสเตรี ยมความพร้ อมและปรับปรุ งองค์กรให้ สามารถคงความเป็ น “เจ้ าของ” กิจการและสามารถ
สร้ างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนเวทีการค้ านี 9ต่อไปได้
ผลการประเมินข้ อเท็จจริ งในปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารธุรกิ จชัน9 นําของไทยสามารถสรุ ปได้ ถึงแนวโน้ มการ
เปลีย. นแปลงของรูปแบบการแข่งขันของไทยที.กําลังเกิดขึ 9น (Shifts in Competition Landscape) ดังนี 9
1. ผู้ประกอบการไทยในปั จจุบนั ได้ รับประโยชน์จากผลกําไรหรื อมูลค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจเพียง 1 ส่วนในฐานะผู้รับจ้ างผลิตสินค้ า
ภายในประเทศเท่านัน9 มีผ้ ปู ระกอบการไทยน้ อยรายที.สามารถเก็บเกี.ยวมูลค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อีก 3 ส่วนซึ.งตกอยู่กบั
ภาคการค้ าและบริ การต่างๆ ได้
2. พฤติกรรมของผู้บริ โภค รวมถึงธรรมชาติการแข่งขันของธุรกิจของไทยมีแนวโน้ มการปรับเปลี.ยนค่อนข้ างชัดเจน (Dynamic) ที.
สําคัญ ได้ แก่
- พฤติกรรมของผู้บริ โภคที.มองหา ‘ตัวสินค้ า’ เพียงอย่างเดียว เปลีย นเป็ น ผู้บริ โภคต้ องการซื 9อ ‘บริ การ’ และ ‘Solution’ จากผู้ขาย
มากขึ 9น
- การมองฐานผู้บริ โภคในตลาดภายในประเทศและประเทศคู่ค้าเดิม เปลี ยนเป็ น การให้ ความสําคัญกับกลุม่ ผู้บริ โภคใหม่ที.มา
จากตลาดประเทศเพื.อนบ้ านซึง. มีกําลังซื 9อเพิ.มขึ 9นอย่างรวดเร็ ว
- การวางบทบาทเป็ นเพียงผู้รวบรวมและกระจายสินค้ า เปลี ยนเป็ น การเป็ นผู้บริ หารเครื อข่ายการจัดส่งบริ การที.ได้ มลู ค่าเพิ.ม
สูงขึ 9น
- การเน้ นเพิ.มประสิทธิภาพการทํางานระดับองค์กร เปลี ยนเป็ น การเพิ.มประสิทธิภาพในองค์รวมของผู้ที.เกี.ยวข้ องทังหมดในโซ่
9
อุปทาน
- ความสัมพันธ์ทางการค้ าแบบ 1 ต่อ 1 เปลีย นเป็ น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบเน้ นกลุม่ เครื อข่ายมากขึ 9น
- ทรัพยากรแรงงานที.เคยมีคอ่ นข้ างมาก เปลีย นเป็ น ภาวะขาดแคลนแรงงานในเกือบทุก Sector และทุกระดับ
- เป้าหมายของการแข่งขันในอนาคตจะยกระดับจากการเน้ นลดต้ นทุนและเพิ.มความเร็ วในการตอบสนองต่อลูกค้ า กลายเป็ น
การแข่งขันที.ไม่มีรูปแบบตายตัวและเป็ น Virtual มากขึ 9น กล่าวคือไม่เห็นตัวสินค้ าและไม่มี Physical Storage และแข่งขันแบบ
Real-time
โดยสรุป ภายใต้ สภาวะการแข่งขันแบบใหม่ซึ.งมีตลาดและกระบวนการผลิตกระจายออกไปยังหลายพื 9นที.เช่นนี 9 ปั จจัย
ความสําเร็ จจะขึ 9นอยู่กับประสิทธิภาพของบริ การนําส่งสินค้ า (Delivery Services) เพื.อเชื.อมโยงการผลิตและการจัดซื 9อจัดหา
วัตถุดิบให้ สามารถผลิตสินค้ าและบริ การให้ ถึงมือลูกค้ าได้ อย่างตรงความต้ องการ รวดเร็ ว และถูกที.สดุ ระดับการแข่งขันจะขยับ
ขึ 9นเป็ นการแข่งขันระหว่างโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ซึง. ถ้ าต้ องการสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ผู้ประกอบการไทยจําเป็ นจะต้ องหาทางเข้ าถึงตลาดและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เพื.อที.จะสามารถเข้ าไปควบคุมช่องทางการค้ าและ
การกระจายสินค้ าอย่างครบวงจรได้ สาํ เร็ จ
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงต่อไปจึงควรเน้ นการต่อยอดและใช้ ประโยชน์
จากองค์ประกอบพื 9นฐานที.ได้ รับการพัฒนาในช่วงที.ผา่ นมา เพื.อสนับสนุนให้ เกิดการดําเนินธุรกิจเชิงรุกของผู้ประกอบการไทย โดย
มุ่งเป้าหมายให้ ธุรกิจไทยสามรถเข้ าไปคุมเส้ นทางการตลาดและการค้ าในแต่ละประเทศ และกลายเป็ นส่วนหนึ.งของ Regional
Supply Chain ได้ สาํ เร็ จ ซึง. จําเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยแวดล้ อมที.เอื 9อต่อการเริ. มต้ นธุรกิจหรื อลดความเสี.ยงของผู้ประกอบการไทยใน
การออกไปแข่งขันในตลาดภูมิภาค และการปรับตัวของทุกภาคส่วน
ดังนัน9 เพื.อสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ ภายใต้ ภาวะแวดล้ อมใหม่นี 9 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยควรอยูบ่ นหลักการพื 9นฐาน ดังนี 9
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- ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ เป็ นผู้ประกอบการข้ ามชาติ จากการเป็ นผู้ผลิตสินค้ า (Mere Producers) สู่นักธุรกิ จ
(Businessmen) ซึ.งมีความรู้ เรื. องลูกค้ า ตลาด และอื.นๆ มีความเป็ นสากลและมืออาชีพ ซึ.งจําเป็ นต้ องปรับทังในแง่
9
ของทัศนคติ
ทักษะ องค์ความรู้และความเข้ าใจในกลุม่ ลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง รวมถึงสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ
- ส่งเสริ มให้ ธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสการเข้ าไปควบคุมช่องทางการค้ าในตลาดคูค่ ้ าที.สาํ คัญด้ วยมาตรการ
ส่งเสริ มทางภาษี สิทธิประโยชน์ หรื อลักษณะการบุกตลาดที.เหมาะสมกับบริ บทในแต่ละประเทศ
- สร้ างพันธมิตรธุรกิจอย่างใกล้ ชิดระหว่างผู้ประกอบการในภาคการผลิต และ LSPs เพื.อเสริ มกําลังในการรุกไปด้ วยกัน
เมื.อพิจารณาจากทุกมุมมองทังในด้
9 านความเสียเปรี ยบที.ทา่ เรื อประจวบมีเมื.อเทียบกับท่าเรื อของรัฐ การประกอบธุรกิจท่าเรื อเพื.อ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเป็ นหลักมาตลอดและเปลีย. นแปลงเพื.อมาดําเนินการเป็ นการพาณิชย์มากขึ 9น ยุทธศาสตร์ ของรัฐ
ที.จะส่งเสริ มและผลักดันให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยที.ไม่ได้ มีท่าเรื อประจวบอยู่ในแผนงานหลัก โอกาสต่างๆที.กําลังจะ
เกิดมีในภูมิภาคนี 9หลายต่อหลายโครงการซึ.งได้ เกิดขึ 9นไปแล้ วบ้ าง กําลังปรับเปลี.ยนมากขึ 9นบ้ างและกําลังจะเกิดขึ 9นใหม่ก็ตาม
ท่าเรื อประจวบต้ องทบทวนและพิจารณาเพื.อปรับทิศทางและบทบาทให้ ชดั เจนโดยต้ อง
 ลดปั ญหาและอุปสรรคที.มีอยูต่ า่ งๆให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ สะดวกเหมือนคูแ่ ข่งขัน
 พัฒนาองค์กร ทีมงานบุคคลากรและอื.นๆให้ เป็ นสากล มีความเป็ นมืออาชีพมากขึ 9น
 สร้ างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ของภาครัฐในทุกระดับ ได้ แก่
•
ระดับจังหวัด ต้ องเข้ าไปผลักดันและดําเนินการให้ หลายๆโครงการมีประโยชน์เกิดขึ 9นกับท่าเรื อ เช่น การ
เชื.อมโยงการคมนาคมทังทางรถไฟและทางถนน
9
•
ระดับภาค ต้ องเป็ นตัวเลือกในการเป็ น Land Bridge เมื.อโครงการของภาครัฐยังไม่เกิด ล่าช้ าหรื ออาจ
เปลีย. นแปลงจนไม่เกิดขึ 9น
•
ระดับประเทศ ต้ องสร้ างบทบาทให้ เกิดเป็ นท่าเรื อที.สาํ คัญอีกท่าเรื อหนึง. ของประเทศ
 แสวงหาโอกาสในทุกมิติที.จะเกิดมีในอนาคต โดยใช้ จุดแข็งและความได้ เปรี ยบของทังท่
9 าเรื อประจวบเอง และของ
ประเทศไทยที.จะมีสว่ นแบ่งในปริ มาณการค้ าที.มหาศาล

ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสร้ างรายได้ โครงสร้ างรายได้ ของ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลัก ประกอบด้ วย
1. รายได้ ที.มาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth hire)
ค่าบริ การเรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่ อง (Berth
Master/ Pilotage) รวมทังรายได้
9
อื.นๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า
2. รายได้ ที.ได้ จากผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ขนส่งสินค้ าขึ 9นลงเรื อ เคลื.อนย้ ายไปยังโรงพัก
สินค้ า และ/ หรื อเคลื.อนย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อื.นๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง. นํ 9าหนักรถ และรายได้ อื.นๆ มาจากรายได้ จาก
คลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service) เช่น ปั น9 จัน. รวมทัง9
รายได้ อื.นๆ
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สําหรั บรายได้ รวมในปี 2554 ที.ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ รวมทัง9 สิ 9น 282.42 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที.มาจากการ
ดําเนินงานและการให้ บริ การจํานวน 279.88 ล้ านบาท และรายได้ อื.นๆ จํานวน 2.54 ล้ านบาท
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้ นําเข้ า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

91.09

32.25%

ราได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

176.25

62.41%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

3.94

1.40%

รายได้ อื.นๆ จากค่าบริ การท่า

8.60

3.04%

รายได้ อื.นๆ

2.54

0.90%

282.42

100.00%

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
ปริ มาณสินค้ าที.ผ่านท่าเรื อประจวบ ในปี 2554 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 2.68 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2553 ที.มี
ปริ มาณสินค้ าผ่านท่าประมาณ 4.29 ล้ านตัน คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 37 โดยปริ มาณสินค้ าที.ผ่านท่าทังหมด
9
ประกอบด้ วย
สินค้ านําเข้ าจํานวนประมาณ 2.19 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.15 ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ จํานวน 0.47 ล้ านตัน
จากสถิติดงั กล่าวจะเห็นได้ วา่ ปริ มาณสินค้ านําเข้ าลดลงในปริ มาณทีไ. ม่มากนัก คือลดลงร้ อยละ 24 ส่วนสินค้ าส่งออกมีปริ มาณ
ลดลงมากกว่าถึงร้ อยละ 59 ซึ.งสะท้ อนให้ เห็นถึงสถาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี ที.ผ่านมา และอุตสาหกรรมเหล็กในตลาด
ต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี

สถิติปริมาณสินค้าผ่านท่า (รายปี )
ล้านตั น

(5.02)

(4.92)

(4.47)

(4.46)
(4.29)

(3.48)

(3.00)
(2.68)

(2.72)

(2.63)
(2.51)
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ปริมาณเรื อสินค้ าทีเข้ าท่ า
ความเคลื.อนไหวด้ านปริ มาณเรื อที.เข้ ามาขนถ่ายสินค้ า โดยทัว. ไปมีทิศทางการเคลื.อนไหวเช่นเดียวกับปริ มาณสินค้ า
ทังในระยะสั
9
นและระยะยาว
9
ในปี 2554 ปริ มาณเรื อที.เข้ าเทียบท่าเรื อประจวบมีปริ มาณที.มากกว่าที.ประมาณการ โดยมีจํานวน
เรื อที.เข้ าใช้ บริ การทังหมด
9
690 ลํา ตํ.ากว่าประมาณการร้ อยละ 23 ประกอบด้ วยเรื อนําเข้ า จํานวน 121 ลํา เรื อส่งออก จํานวน
22 ลํา และ เรื อลําเลียง จํานวน 547 ลํา

รวม

1 ,0 0 0

900

800

ตํา กว่ าประมาณการร้อยละ 23
เกิดขึนจริง

600

ประมาณการ

690

400

200

-

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ในปี 2554บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มียอดขายรวมทังสิ
9 9น 282.4 ล้ านบาท ตํ.ากว่ารายได้ ของปี 2553 ที.มียอดรวม
376.4 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 24.97 แบ่งเป็ นรายได้ จากการดําเนินงานและให้ บริ การ จํานวน 279.9 ล้ านบาท และ
รายได้ อื.นๆ จํานวน 2.5 ล้ านบาท
สําหรับส่วนของกําไร บริ ษัทตังเป
9 ้ าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2554 จํานวน 108 ล้ านบาท และจากการดําเนินการทังใน
9
ส่วนของการพยายามลดต้ นทุน การลดการใช้ จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ ทําให้ บริ ษัทรักษาผลกําไรได้ ตามเป้าหมายจํานวน 109
ล้ านบาท
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เปรียบเทย
ี บ Budget – Actual ปี 2011
ล้านบาท
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ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึง. เป็ นเป้าหมายที.บริ ษัทตังเป
9 ้ าที.จะเพิ.มสัดส่วนดังกล่าวนี 9ในทุกปี เพื.อเป็ นการ
ลดการพึ.งพิงบริ ษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริ การอื.นๆ อย่างไรก็ตามในปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
กิจการนอกเครื อมูลค่ารวม 16.65 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9นจาก 5.61 ล้ านบาท ในปี 2553 คิดเป็ นอัตราเพิ.มร้ อยละ 196

รายได้ จากกิจกรรมนอกเครื อปี 2554

อย่างไรก็ตามแม้ อตั ราการเพิ.มของรายได้ จากกิจการนอกเครื อจะเพิ.มขึ 9น แต่เมื.อเทียบกับรายได้ จากการบริ การ
การขนถ่ายสินค้ าของเครื อ นับว่ายังมีมลู ค่าน้ อยมาก ซึง. ยังเป็ นเป้าหมายที.จะต้ องดําเนินการให้ เพิม. ขึ 9นในปี ถัดๆ ไป
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เป้ าหมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในปี 2555-2557
ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิม. ประสิทธิภาพในการให้ บริ การ โดยเฉพาะกับลูกค้ าใหม่ ๆ นอก
เครื อสหวิริยา เพื.อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัง. ยืน สําหรับในปี 2555 – 57 บริ ษัทได้ มกี ารกําหนด
เป้าหมายที.ท้าทายยิ.งขึ 9น โดยบริษัทฯ มีการตัง9 Goals Targets ให้ สอดคร้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษทฯ โดยเฉพาะการเพิ.มการ
ให้ บริ การขนถ่าย เพื.อสร้ างรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิ.มมากยิ.งขึ 9นกว่าปี 2554 อย่างไรก็ตามสามารถสรุป
แผนงานและเป้าหมายที.สาํ คัญของบริ ษัท ในปี 2555-2557 ดังนี 9
1. บริ ษัทมีเป้าปริ มาณสินค้ าผ่านท่า เพื.อมุง่ มัน. ในการที.จะเป็ นท่าเรือมาตรฐานสากลในฝั. งอ่าวไทย โดยบริ ษัทฯมี
เป้าหมายในการทีจ. ะเพิม. การให้ บริ การสินค้ าหลากหลายชนิด อย่างครบวงจร
บริมาณสินค้ าผ่ านท่ า

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

Bulk Liquid ( ตัน / ปี )

100,000

115,000

132,250

Bulk ( ตัน / ปี )

4,000,000 4,600,000

5,300,000

Break - Bulk ( ตัน / ปี )

220,000

300,000

400,000

2,000

2,500

3,000

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

66,000

90,000

120,000

23,000

26,450

Container ( ตู้ / ปี )
บริมาณสินค้ าฝากและกระจาย
Bulk Liquid ( ตัน / ปี )
Bulk ( ตัน / ปี )

2. บริ ษัทมีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิเป็ นมูลค่า 116 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9นจากปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 6.03
รายได้ – กําไร ปี 2012
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3. บริ ษัทมีเป้าหมายสร้ างรายได้ นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 20 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9นประมาณ 0.8 เท่า ของปี 2554
เพิ,มรายได้ นอกเครื อ
ล้านบาท
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4. บริ ษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้ างพื 9นฐาน
ต่างเช่น
-

เพิ.มระบบศูนย์ควบคุมท่าเรื อแบบครบครัน เพิ.มการติดตังระบบ
9
CCTV , Radar, AIS

-

เพิ.มคลังสินค้ า 1 หลัง เนื 9อที. 3,000 ตรม. ( Break – Bulk )

-

เพิ.ม Weighting Bridge 1 สถานี Capacity 100 tons

-

เพิ.มทางเลือกของการให้ บริ การเครื. องมือและอุปกรณ์ขนถ่าย
มากกว่า 1 บริ ษัท

-

เพิ.มเรื อ Tug Boat เพื.อรองรับการให้ บริ การเรื อขนาดใหญ่ LOA > 220m. และ เพิ.มพร้ อมกับปรับปรุง
Fenders ที.ทา่ เรื อ C1 & C2 จํานวน 18 ตัว และเพิ.มหรื อปรับปรุงขนาด Bollard เพื.อรองรับเรือขนาด
ใหญ่

-

ดําเนินการขุดลอกร่องนํ 9า ใกล้ บริ เวณทุน่ แดง No.4 ให้ มีความลึกที. 15 เมตร เพื.อให้ เรื อขนาดใหญ่เข้ ามา
ได้ อย่างปลอดภัยไม่ติดสันดอน

-

ศึกษาเตรี ยมการจัดทําเขื.อนกันคลือ. นเพื.อลดผลกระทบจากคลืน. ใต้ นํ 9าซึง. เป็ นอุปสรรคต่อการขนถ่าย
สินค้ า

-

พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าด้ วยเครื. องมือและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น การใช้ ประสิทธิภาพของ
เครน ใหม่ในการขนถ่ายสินค้ าเป็ นต้ น

-

เพิ.มกิจกรรมด้ านชุมชนและสังคม สิง. แวดล้ อม สร้ างความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย และ สร้ าง
รายได้ และส่งเสริ มสินค้ าชุมชน

โดยเพิ.มทางเลือกของบริษัทรับจ้ างให้ มี
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โครงสร้ างองค์ ก รและการบริ ห ารจั ด การ
โครงสร้ างองค์ กร
ณ สิ 9นปี 2554 การจัดแบ่งโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ในภาพรวมได้ แบ่งหน้ าที.และความ
รับผิดชอบเป็ น 2 สายงาน 4 ฝ่ าย และ 3 แผนก
การบริ หารในระดับสายงาน สายงานบริ หารและการเงิน และฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ภายใต้ หน้ าที.รับผิดชอบของผู้ชว่ ย
กรรมการผู้จดั การที.ได้ รับมอบหมาย มีหน้ าที.รับผิดชอบฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื 9อ ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน ซึง. อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผู้จดั การฝ่ าย สําหรับสายงานปฏิบตั ิบตั ิการท่าเรื ออยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การฝ่ าย โดยมีผ้ ชู ว่ ยผู้จดั การฝ่ าย
เป็ นผู้ช่วย ซึง. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานทัง9 2 สายงานรับผิดชอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การ ซึง. รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทอีกชันหนึ
9 ง.
ในระดับฝ่ าย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื 9อ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ มีผ้ จู ดั การฝ่ ายมีหน้ าทีร. ับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการจัดซื 9อของบริ ษัท ฝ่ ายบัญชี มีผ้ จู ดั การฝ่ ายมีหน้ าที.รับผิดชอบด้ านงานบัญชี และฝ่ ายการเงิน มีผ้ จู ดั การ
ฝ่ ายมีหน้ าที.รับผิดชอบด้ านการบริ หารการเงิน
ส่วนฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรื อ มีผ้ จู ดั การฝ่ ายรับผิดชอบด้ านการปฏิบตั ิการท่าเรื อ มีหน้ าที.รับผิดชอบหน่วยงานภายใต้
ความรับผิดชอบ 3 แผนก ได้ แก่ แผนกปฏิบตั ิการสินค้ า แผนกบริการท่า และ แผนกเรื อ ซึง. แต่ละ แผนกอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หัวหน้ าแผนกซึง. จะรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบแต่ละด้ าน

การบริหารจัดการ
การบริ หารธุรกิจบริ ษัทขับเคลือ. นกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็ นระบบ ทังการกํ
9
าหนดนโยบาย การประเมินภาวะแวดล้ อม
ทางธุรกิจ กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ วางยุทธศาสตร์ จัดทําแผนธุรกิจ การบริ หารงาน รวมทัง9 การควบคุมและประเมินผลเพื.อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื.องสามารถสนองตอบต่อปั จจัยภายนอกได้ อย่างทันท่วงที ในทางปฏิบตั ิ ทางบริ ษัทกําหนดการวางแผนและ
ประเมินผลธุรกิจไว้ ปีละ 2 ครัง9 กลางปี และปลายปี ส่วนการลงทุนในลักษณะโครงการบริ ษัทจะดําเนินการวิเคราะห์และศึกษา
ความเป็ นไปได้ โครงการ เพื.อการพิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน ซึง. อาจมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารจัดการท่านใดท่านหนึง. พร้ อมทัง9
ทีมงานบริ หารโครงการรับผิดชอบการบริ หารโครงการลงทุน
เพื.อให้ สามารถนํานโยบายขององค์กร โดยเฉพาะการสร้ างมูลค่าเพิ.มให้ กบั องค์กร ลูกค้ า และผู้ถือหุ้น รวมทังมี
9 ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังระบบ
9
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดมีการบริ หารที.เป็ นระบบ ทังในส่
9 วนการบริ หารธุรกิจ และการ
บริ หารผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจทีม. ีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) ยุติธรรม โปร่งใส และเป็ นมิตรกับสิง. แวดล้ อม ด้ วยความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) โดย
ผู้บริ หารและพนักงานในองค์กรทุกระดับ
สําหรับการส่งมอบบริการที.มคี ณ
ุ ภาพสมํ.าเสมอตรงตามความต้ องการของลูกค้ า บริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ นํา
มาตรฐานการบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึง. ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานคุณภาพที.เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที.ดีที.สดุ ในปั จจุบนั มา
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เป็ นกรอบการดําเนินธุรกิจทัว. ทังองค์
9 กร ทุกกระบวนการธุรกิจ และทุกระดับในองค์กร ที.สามารถสร้ างอรรถประโยชน์ คุณค่าและ
มูลค่าเพิม. ให้ แก่ลกู ค้ า
บริ ษัทได้ ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 โดยมีองค์ประกอบที.สาํ คัญ ได้ แก่ นโยบาย
คุณภาพ ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริ หาร รวมทังบั
9 นทึกคุณภาพ
ภายใต้ ความรับผิดชอบของหน่วยงานระบบคุณภาพ เพื.อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามทีก. ําหนด บริ ษัทได้ ใช้ “ระบบ” เป็ นมาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจแทน “คน” ซึง. โดยธรรมชาติมีการเปลีย. นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อนึง. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความเป็ นผู้นํา ความมุง่ มัน. และ
ความรับรับผิดชอบ ได้ สะท้ อนอย่างชัดเจนในนโยบาย “คุณภาพ” ของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึง. ผู้บริ หารสูงสุดได้ กําหนดไว้
เสมือนพันธสัญญาที.เรามีตอ่ ลูกค้ าของเรา ที.เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ
ตลอดจนพนักงานทังหมดของบริ
9
ษัท การบริ หารจัดการดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ ทังกระบวนการวางแผน
9
กระบวนการบริ หาร
กระบวนปฏิบตั ิงาน กระบวนตรวจสอบ ทังภายในและภายนอก
9
รวมทังกระบวนการแก้
9
ไข พัฒนาและการป้องกันสิง. ที.ไม่พงึ
ประสงค์ สําหรับระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) ได้ กําหนดหลักการ กระบวนการและวิธี
ในการทํางานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริษัทที.ผา่ นการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ทุกระดับและทัว.
ทังองค์
9 กร รวมถึงระบบบันทึกคุณภาพและระบบ Feedback สามารถสือ. สารกับลูกค้ าได้ ตลอดเวลา เพื.อให้ มนั. ใจในคุณภาพทีเ. รา
ส่งมอบทางบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการการดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างสมํ.าเสมอ ทัง9
การตรวจติดตามภายในและการตรวจติดตามโดย Third Party ทังนี
9 9 จึงทําให้ เรามัน. ใจว่าเราได้ สง่ มอบบริการที.มคี ณ
ุ ภาพ
สมํ.าเสมอ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ซึง. เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี 9 เพื.อให้ สามารถสนองตอบต่อผลประโยชน์ ความคาดหวัง ป้องกัน และ/ ลดผลกระทบที.ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารอื.นๆ เพื.อให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท ได้ แก่
ระบบจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล
ISPS มาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) อนึง. บริ ษัทฯ ยังมีแผนที.จะ
ศึกษาความเหมาะในการพัฒนาระบบความปลอดภัยห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Security Management Systems) ISO
28000:2007
เนื.องจาก “ทุนทรัพยากรมนุษย์” (Human Capital) เป็ นปั จจัยที.มีคณ
ุ ค่าของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทจึงได้
พัฒนาระบบการฝึ กอบรมฝ่ ายบริหารและพนักงานขึ 9น ซึง. มีการฝึ กอบรมเป็ นประจํา ทังฝึ
9 กอบรมเมื.อเริ.มปฏิบตั ิงาน (Initial
Training) ระหว่างทํางาน (On the Job Training) รวมทังการฝึ
9
กอบรมทบทวน (Refresher Training) เพื.อให้ บคุ ลากรของบริษัท
ได้ มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ และสร้ างประสบการณ์ให้ สามารถเติบโตไปกับบริ ษัทอย่างเต็มศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านในฐานะท่าเรื อพาณิชย์ การปฏิบตั ิการท่าเรื อได้ ดําเนินอย่างเป็ นระบบในทุกขันตอนการทํ
9
างาน ทัง9
ก่อน และหลังการปฏิบตั ิการขนถ่ายสินค้ า ก่อนเรื อเข้ า-ออกจากท่า ทางแผนกบริการท่าจะวางแผนการใช้ โครงสร้ างพื 9นฐานและ
สิง. อํานวยความสะดวก ซึง. จะได้ รับการตวจสอบล่วงหน้ า เพื.อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจากการทํางาน โดยเฉพาะ
ร่องนํ 9า เรื อลากจูง ท่าเทียบเรื อ ปั น9 จัน. โรงพักสินค้ า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ าต่างๆ และแผนเตรียมความพร้ อมในการปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉิน รวมถึงการประสานงานกับเจ้ าหน้ าที.ตา่ งๆของรัฐบาล โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าทีก. รมศุลกากร เจ้ าหน้ าที.ตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ า
หน้ าสาธารณสุข และเจ้ าหน้ าจากกรมเจ้ าท่า ดังนันเมื
9 .อเข้ าเทียบท่า การปฏิบตั กิ ารต่างๆ โดยเฉพาะ การประชุมระหว่างท่ากับเรื อ
เกี.ยวกับการขนถ่ายสินค้ า มาตรการสิง. แวดล้ อม ความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความ
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ปลอดภัยของเรื อและท่าสากล การขนถ่ายสินค้ า การขนย้ ายสินค้ าออกจากท่าเรื อ หรื อการเก็บสินค้ าในพื 9นที.หรื อสถานที.เก็บ
สินค้ าในการควบคุมของเจ้ าหน้ าที.กรมศุลกากร เมื.อเสร็ จสิ 9นการขนถ่ายสินค้ าขึ 9นหรื อลงจากเรื อแล้ ว จึงนําเรื อเดินทางออกจากท่า
นอกจากการปฏิบตั งิ านขนถ่ายสินค้ าตามปรกติ
อนึง. ทางท่าเรื อประจวบได้ กําหนดแผนการฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิการฉุกเฉินอย่างสมํ.าเสมอ ทังการฝึ
9
กซ้ อมดับเพลิง และการ
ฝึ กซ้ อมการปฏิบตั ิการขจัดคราบนํ 9ามันในทะเล เพื.อให้ เกิดความพร้ อมและความชํานาญในการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน รวมถึงการฝึ ก
ร่วมระหว่างเรื อกับท่าตามแผนการฝึ กซ้ อมของเรื อตามมาตรฐานสากล

ข้ อมูลทัวไปและบุคคลอ้ างอิง
นิติบุคคลทีถือหุ้นบริษัทตัง[ แต่ ร้อยละ 10 ขึน[ ไป
บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี ( มหาชน ) จํากัด
สํานักงานใหญ่เลขที. 28/1 อาคารประภาวิทย์ ขัน9 2-3 ถนนสุรศักดิZ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-238-0363-82 โทรสาร : 02-236-8890, 02-236-8892
ประกอบธุรกิจหลัก : ผลิตและจําหน่าย สินค้ าอุตสาหกรรมเหล็ก
ทุนชําระแล้ ว 18,184.10 ล้ านบาท
บริษัท กลุ่มขนส่ ง สหวิริยา จํากัด
สํานักงานใหญ่เลขที. 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน9 7 ถนนสุรศักดิZ แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
ทุนชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจหลัก : ดําเนินธุรกิจ โลจิสติกส์ และขนส่ง
บุคคลอ้ างอิงอืนๆ
สํานักงานสอบบัญชี

:

บริ ษัท สอบบัญชีเคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
ชัน9 50-51 เอ็นไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-677-2000

ผู้สอบบัญชี

:

สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที. 4409
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ที.มา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ณ วันที 22 เมษายน 2551

ชือ/สกุล

จํานวนหุ้นทีถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

1.บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ( มหาชน ) จํากัด

20,400,000

51.00

2. บริ ษัท บริ ษัท กลุม่ ขนส่ง สหวิริยา จํากัด

17,500,000

43.75

3. นายสุทศั น์ ธมธน

2,000,000

5.00

99,995

0.25

4. นายวิทย์

วิริยะประไพกิจ

โครงสร้ างการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายทวีศกั ดิZ เสนาณรงค์

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ

2. นายกมล

กรรมการบริษัท

จันทิมา

3. นายทรงศักดิZ แพเจริ ญ

กรรมการบริษัท

4. นายปิ ยะ

กรรมการบริษัท

วิริยประไพกิจ

5. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

กรรมการบริษัท

6. นายวิน

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

7. นายสมศักดิZ

วิริยประไพกิจ
ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริษัท และ กรรมการบริ หาร

8. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

กรรมการบริษัท ,กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ

9. นายมนตรี

ที.ปรึกษาบริษัท

สุภาพร

เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
นาย สรุศกั ดิZ งามสิทธิพงศา
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กรรมการทีมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึง. มีอํานาจลงลายมือชื.อแทนบริ ษัทคือ นายทวีศกั ดิZ เสนาณรงค์ หรื อ นายกมล จันทิมา หรื อ นายปิ ยะ วิริยะ
ประไพกิจ หรื อ นายวิน วิริยะประไพกิจ หรื อนายสมศักดิZ ศิวะไพบูลย์ หรื อ นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ กรรมการสองในหก
คนนี 9ลงลายมือชื.อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที.จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที.ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ.งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื.นปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ.งแทนคณะกรรมการ
ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรื อมอบอํานาจให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที.คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที.กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย. นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ
9 ได้

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี 9

1. นายวิน วิริยะประไพกิจ

กรรมการบริ หาร

2. นายสมศักดิZ ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริ หาร

3. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

กรรมการบริ หาร

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื.อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเกี.ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรื องบประมาณการลงทุน ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการ
ในธุรกิจใหม่หรื อร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที.ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังการติ
9
ดตาม
และวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพือ. เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา
3. อํานาจต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตาม และ/หรื อ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมตั ิภายใต้
อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ที.อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4. ดําเนินการเรื. องอื.นใดตามที.คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะผู้บริหาร

จํานวน 5 ท่ าน ดังนี [

1.นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

กรรมการผู้จดั การ

2.นายมานพ เหลืองไพโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

3.นางสาวประภา วรวุตม์
4.นายชวินทร์ ทิพย์สทิ ธิZ

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

5.นายสุรินทร์ สายสิน

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
บทบาทผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายและแนวปฎิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดให้ มีการทํางานแบบมีส่วนร่ วม ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน จัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงานอย่างต่อเนื.อง ตลอดจนการให้ ความสําคัญกับ
การรักษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เพื.อให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร เช่น มีการจัดตัง9
กองทุนสํารองเลี 9ยงชีพ จัดตังสหกรณ์
9
ออมทรัพย์พนักงาน นอกจากนี 9บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี รถรับส่ง
พนักงาน และการจัดทํามาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆของ
ระบบ

นโยบายและแนวปฎิบัตติ ่ อสังคม/ชุมชน
บริ ษัทถือว่าระบบจัดการด้ านสังคมและสิง. แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึ.งของธุรกิจ จึงได้ กําหนดนโยบายสังคมและสิ.งแวดล้ อม
ขึ 9น เพื.อเป็ นหลักปฏิบตั ิแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกท่าน เพื.อไม่ให้ เกิดผลกระทบทังต่
9 อตนเอง ผู้เกี.ยวข้ อง ชุมชนและสิ.งแวดล้ อม
ภายใต้ กฎหมายที.เกี.ยวข้ องกับสิ.งแวดล้ อม ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการด้ านสังคมและ
สิง. แวดล้ อมอย่างต่อเนื.อง
บริ ษัทสนับสนุนการพัฒนาและสร้ างความสัมพันธ์ที.ดีกบั ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที.เป็ นประโยชน์ต่อสิ.งแวดล้ อม
และส่งเสริ มการศึกษาแก่เยาวชน ผู้บริ หารมีการเผยแพร่นโยบายให้ พนักงานทราบ
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สร้ างกิ จ กรรมเพื อชุ ม ชน CSR
สําหรับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ใหญ่ที.สดุ ซึง. เป็ นปั จจัยภายนอกที.สาํ คัญและมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างกว้ างขวางในทุกโอกาส ได้ แก่ ประชาชน ท้ องถิ.น สังคม ทังระดั
9 บท้ องถิ.นและส่วนกลาง รวมทังสภาวะแวดล้
9
อม ดังนันทาง
9
บริ ษัทได้ เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี 9เป็ นอย่างมาก โดยมีจดุ ยืนอย่างชัดเจนในการแก้ ปัญหา พัฒนา
และการป้องกัน ประชาชน ท้ องถิ.น สังคม และสิง. แวดล้ อม ทังในเชิ
9 งองค์บคุ คล องค์วตั ถุ และสิง. ทีเ. ป็ นนามธรรม เพื.อคุณภาพชีวิต
วิถีชีวิตมนุษย์ สัมพันธภาพการอยูร่ ่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี สมดุล และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง. ยืน โดยบริษัทได้
มุง่ มัน. ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ตามวิถีธุรกิจที.ดาํ เนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชองต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใส ด้ วย
ความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็ นมิตรกับสิง. แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื.อให้ บรรลุเป้าหมายเกี.ยวกับคุณภาพชีวติ วิถีชีวิตมนุษย์ การอยูร่ ่วมกัน ความสัมพันธ์อนั ดี รวมทังการพั
9
ฒนาที.ยงั. ยืน
สมดุล และการพัฒนาที.ยงั. ยืน ในแง่การป้องกันและแก้ ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยเฉพาะ ระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบบริ หารสิง. แวดล้ อม ISO 14001: 2004 ระบบจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS รวมทัง9 มี
แผนที.จะศึกษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security management
systems) ISO 28000:2007 มาประยุกต์ใช้ ด้วย
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที.ดี การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน การดูแล
สิง. แวดล้ อม และความปลอดภัย การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิง. แวดล้ อมเพื.อการพัฒนาที.
ยัง. ยืน ผ่านโครงการต่างๆ ที.จดั ทําโดยบริ ษัทฯ ภายใต้ สโลแกน “ 84 พรรษา องค์ราชา ท่าเรื อประจวบ อาสา ฟื น9 ฟูป่าชายเลน ”

สําหรับการพัฒนาด้ านอื.นๆ บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริ มด้ านภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื.อ รวมทังศิ
9 ลปะในท้ องถิ.น ทังนี
9 9กิจกรรมด้ านต่างๆข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง รักษาและส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี
ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยูร่ ่วมกันอย่างเอื 9ออารี ย์ ซึง. เป็ นทัศนคติ นํ 9าใจและและลักษณะนิสยั ที.ดีของคนไทย
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ทังนี
9 9 เพื.อการดําเนินกิจกรรมเกี.ยวกับประชาชน ท้ องถิ.น และสังคมประสบความสําเร็จ ทางบริษัทได้ เริ. มดําเนินการจาก
ภายในสูภ่ ายนอก โดยเฉพาะ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในฐานะ “ทรัพยากรทุนมนุษย์” (Human Capital)
สร้ างทีมงานเพื.อการทํางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติที.ดใี นการทํางาน สร้ างนวัตกรรมและ
ความคิดริเริ. ม โดยการบริ หารอย่างมืออาชีพ สร้ างสรรค์ภาวะแวดล้ อมในการทํางานทีด. ี รวมทังการพั
9
ฒนาคนอย่างเต็ม
ความสามารถ

ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จดั หน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื.อสร้ าง
ความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิ.น และสังคมในพื 9นที. ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษา , โครงการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น แต้ มสี ให้ โรงเรี ยนสวย, การส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา, การปรับปรุงพื 9นทีช. ายทะเลเพื.อการสาธารณะ, การสร้ าง
ห้ องปฐมพยาบาล, กิ จกรรมทางศาสนา ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาคราชการต่างๆ เป็ นต้ น อีกทัง9 ยังมีการสื.อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ทังภายในและนอกองค์
9
กร ในรูปแบบต่างๆ อย่างสมํ.าเสมอ
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นอกจากนี 9 ตลอดปี 2554 ที.ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 2,578 คน เข้ า
มาเยี.ยมชมท่าเรื อประจวบ ซึ.งประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และบริ ษัทใน
เครื อธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื 9นที.และนอกพื 9นที. บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ ามาเยี.ยมชม ศึกษา
ดูการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื.อให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริ ษัทฯ ได้ ดียิ.งขึ 9น

กิจกรรมเพือสังคมปี 2554
ลําดับ

โครงการ

กลุ่มผู้เข้ าร่ วม

หน่ วยงานสนับสนุน

งบประมาณทีใช้

1

โครงการ “84 พรรษา องค์
ราชา “ท่ าเรือประจวบ”
อาสา...ฟื [ นฟูป่าชายเลน”

15

พนักงาน (กรุ งเทพฯ)

21,775.00

2

โครงการ “ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่ น...แต้ มสี...เพือ
โรงเรียนสวย”

45

สถานศึกษา

47,555.00

3

โครงการ “ท่ าเรือ รวมพลัง
สร้ างสรรค์ เพือน้ อง ตอน..
กระดานฟ้า นําพาความรู้ ”

148

สถานศึกษา

19,817.00

รวม

208

89,147.00

พนักงาน 122 คน / กิจกรรม เสียสละ 976 ชัว. โมง
ครู , นักเรี ยน , ชาวบ้ าน , ประชาชนกว่า 100 คนเข้ าร่วมกิจกรรม
บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด

หน้ า 58

58

Annual Report 2011
นโยบายจริ ยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรั บกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื.อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที.ดี โดยเฉพาะด้ านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื.อสัตย์ คุณธรรม
และจริ ยธรรม เพื.อความเจริ ญเติบโตและความมัน. คงของกิจการอย่างยัง. ยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริ มการมีสว่ นรวม
และการทํ างานเป็ นทีม ของพนักงานทุกระดับ บริ ษั ทจึ ง กํ า หนดหลักปฏิบัติ และความรั บ ผิด ชอบของผู้บ ริ ห ารและพนักงาน
ดังต่อไปนี 9
-

-

-

การประกอบธุรกิจจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎหมายและข้ อบังคับที.เกี.ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ควบคูไ่ ปกับการบริ หารงาน
โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ โปร่งใส
ต้ องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้ วยการสร้ างผลตอบแทนที.เหมาะสม
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง
ไม่ปฏิบตั ิตนในลักษณะที.ก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ซึง. รวมถึงการเปิ ดเผยความลับ และ
การนําข้ อมูลของบริษัทไปใช้ เพื.อประโยชน์ของตนและ/หรื อของบุคคลอื.น และยอมรับโทษตามบทลงโทษ หากมีการ
ฝ่ าฝื นกฎระเบียบดังกล่าว
รักษาความสัมพันธ์ทดี. ี และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและคูค่ ้ าทุกรายอย่างเหมาะสม โดยตังอยู
9 บ่ นหลักคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ เกี.ยวกับกฎหมายแรงงาน และ สวัสดิ
ภาพของพนักงาน ส่งเสริ มพัฒนา เพิ.มพูนความรู้ ความสามารถพนักงาน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานที.มีระเบียบการประเมินผลอย่างชัดเจนและอธิบายได้
ปลูกจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง. แวดล้ อม ด้ วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี.ยวกับ
สิง. แวดล้ อม รวมทังให้
9 การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษัทฯ จ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บจ.เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี
-

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บัญชีที.ผา่ นมามีจํานวนเงินรวม 730,000 บาท

2. ค่ าบริการอืน (non-audit fee)

- ไม่ มี –
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รายงานทางการเงิน
บริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด
งบ ( กําไร) ขาดทุน
รายได้รวม

หน่วย : ล้ านบาท

ปี 2554
282.41

%
100.00

ปี 2553
377.37

%
100.00

ผลต่างจากปี 53
(94.96)

% ผลต่างปี 53
(25.16)

279.88

99.10

373.90

99.08

(94.02)

(25.15)

2.53

0.90

3.47

0.92

(0.94)

(27.09)

ต้ นทุนค่ าบริ การ

117.76

41.70

130.19

34.50

(12.43)

(9.55)

กําไรขัน[ ต้น

164.66

58.31

246.19

65.24

(81.53)

(33.12)

ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร

39.79

14.09

39.32

10.42

0.47

1.20

ต้ นทุนทางการเงิน

15.47

5.48

20.95

5.55

(5.48)

(26.16)

109.39

38.73

180.91

47.94

(71.52)

(39.53)

รายได้จากค่ าบริก าร
รายได้อืน ๆ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เปรี ยบเทียบกับปี 2553 รายได้ รวมลดลง 94.96 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อย
ละ 25.16 โดยรายได้ หลักมาจาก ค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าเท่ากับ 279.88 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 94.02 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นลดลงร้ อยละ 25.15 เนื.องจากภาวะเศรษฐกิจที.ชะลอตัวทังภายในประเทศและต่
9
างประเทศ ประกอบกับเหตุการณ์นํ 9าท่วม
เมื.อปลายปี จึงทําให้ มีการชะลอการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าในเครื อ
ต้ นทุนค่าบริ การในปี 2554 เท่ากับ 117.76 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 12.43 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 9.55
เมื.อเทียบกับรายได้ รวมในปี เดียวกันมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 41.70 ซึ.งสูงกว่าเมื.อปี 2553 ที.สดั ส่วนร้ อยละ 34.50 อันเนื.องมาจาก
Economy of scale จากการที.บริ ษัทมีการให้ บริ การที.ลดลง ทําให้ ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ 9น อันเนื.องจากหน่วยที.ลดลงของการ
ให้ บริ การ และการเพิ.มขึ 9นของต้ นทุนพลังงาน ส่งผลให้ กําไรขันต้
9 นในปี 2554 เท่ากับ 164.66 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
81.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.12
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 39.79 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9น 0.47 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9นจากปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 1.20 แต่
เมื.อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมมีสดั ส่วนร้ อยละ 14.09 สูงกว่าปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 10.42 ส่วนต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ
15.47 ล้ านบาท ลดลง 5.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.16 เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นร้ อยละ 5.48 ลดลงจากปี 2553
ร้ อยละ 5.55 เนื.องจากมีการชําระเงินต้ นคืนตามกําหนด และ จ่ายเงินต้ นเพิ.มจากส่วนเกิน EBITDA
ทําให้ ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีผลกําไร เท่ากับ 109.39 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 เท่ากับ 71.52 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.53 เนื.องมาจากต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนคงที. จากการที.ปริ มาณสินค้ า และรายได้ ที.ลดลงมาก จึงส่งผลต่อการ
ลดลงของกําไรโดยตรง โดยเฉพาะรายได้ ที.มาจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่า ซึง. มีปริ มาณลดลงจาก 4.29 ล้ านตัน เป็ น 2.68 ล้ านตัน
คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 37.52 เนื.องจากความภาวะผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก การทุ่มตลาดต่างประเทศ และ การเกิดภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ทําให้ การใช้ เหล็กลดลง
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ในส่วนของรายได้ นอกเครื อนัน9 ในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ านอกเครื อมีมลู ค่ารวม 16.65 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9น
จาก 5.61 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ นการเพิ.มขึ 9นของลูกค้ านอกเครือในกลุม่ นํ 9ามันปาล์มส่งออก กลุม่ สินค้ าตู้คอนเทนเนอร์ เป็ นหลัก

งบดุล
สินทรัพย์ รวม

ปี 2554

ปี 2553

ผลต่ าง

ร้อยละ

1,972.47

2,077.95

(105.48)

(5.08)

หนีส[ นิ รวม

203.63

332.59

(128.96)

(38.77)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,768.84

1,745.36

23.48

1.35

ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเท่ากับ 1,972.47 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 105.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.08 การ
เปลีย. นแปลงส่วนใหญ่เนื.องมาจากค่าเสือ. มราคาทรัพย์สนิ
2) หนี 9สิน
หนี 9สิน ในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 จํานวน 128.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38.77 ซึง. เป็ นการลดลงของหนี 9สิน โดยมี
การเปลีย. นแปลงที.สาํ คัญ คือ หนี 9สินระยะยาวลดลงเนื.องจาก การที.บริ ษัทฯ ชําระคืนต้ นเงินกู้ระยะยาว จํานวน 134.61 ล้ าน
บาท
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,768.48 ล้ านบาท เพิ.มขึ 9น 23.48 ล้ านบาท จาก 1,745.36 ล้ านบาท ในปี 2553 โดยมีการ
เปลีย. นแปลงที.สาํ คัญ คือ ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง 30.02 ล้ านบาท สํารองตามกฎหมายเพิ.มขึ 9น 4.15 ล้ านบาท
และ กําไรสะสมที.ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ.มขึ 9น 49.34 ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.55

0.88

0.63

อัตราส่วนหนี 9ต่อส่วนผู้ถือหุ้น

0.115

0.191

0.308

DSCR ( เฉพาะดอกเบี 9ย )

8.071

9.87

4.3

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

0.062

0.104

0.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.055

0.087

0.038

อัตรากําไรสุทธิ

0.38

0.48

0.3
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4) สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.55 เท่า ลดลง 0.33 เท่า ในปี 2553 เนื.องจากบริ ษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียนลดลง เช่น ลูกหนี 9การค้ า และ เงินสดลดลง จากการชําระเงินต้ นแก่เจ้ าหนี 9ธนาคารที.มีกําหนดชําระภายใน 1 ปี รวมกับ
ชําระเงินต้ นเพิ.มเติมจากส่วนเกิน EBITDA เป็ นต้ น ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ในปี 2554 มีค่ามัดจําในการซื 9อ
เครน 20.24 ล้ านบาท ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 198.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 30 ล้ าน
บาท เนื.องจากการชําระคืนเงินต้ น
อัตราส่วนหนี 9สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.115 เท่า ในปี 2554 ลดลงจาก 0.191 ในปี 2553 เนื.องมาจากหนี 9สินรวม
ลดลง 128.97 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38.77 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ.มขึ 9น 23.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ.1.34
อัต ราส่ว นตอบแทนผู้ถื อ หุ้น เท่า กับ 0.062 เท่า ลดลงจาก 0.104 เท่า ในปี 2553 เนื. อ งจากกํ า ไรลดลง ส่ว นอัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 5.5 ลดลงจากปี 2553 ที.ร้อยละ 8.7 แต่มากกว่าปี 2552 ที. ร้ อยละ 5
ด้ านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร ลดลงในปี 2554 เมื.อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 โดยมีรายได้ จากสินค้ า
ผ่านท่าลดลงถึงร้ อยละ 25 ทําให้ อตั รากําไรสุทธิลดลงเท่ากับร้ อยละ 39 ในปี 2554 ส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี 9ย
เท่ากับ 8.07 เท่า ลดลงจากปี ก่อนซึง. เท่ากับ 9.87 เท่า เนื.องจากบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2553 สูงกว่าปี
2554 จํานวน 94.51 ล้ านบาท
5) แหล่งที.มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ.งเตรี ยมไว้ สําหรับ
โครงการจัดซื 9อเครน สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยทุนที.เรี ยกชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท และกําไรสะสม 1,026 ล้ านบาท
สรุ ป ภาพรวมของผลประกอบการในปี 2554 ลดลงจากปี ก่อนค่อนข้ างมาก อันสืบเนื.องเหตุปัจจัยต่าง ๆ หลายปั จจัย
ด้ วยกัน ส่วนทีส. ง่ ผลต่อผลประกอบการของบริ ษัทมากที.สดุ คือ รายได้ จากค่าบริ การท่าจากลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯคือ SSI ซึ.งมี
การขายที.ลดลงจากประมาณการ อันเนื.องมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ สืบเนื.องจากปั ญหาที.เกิดขึ 9นกับแหล่งผลิต slab
ซึง. เป็ นวัตถุดิบของ End – product ( hot roll coil ) เกิดปั ญหาการผลิต ทําให้ ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกสูงขึ 9น แต่ End product
ของ SSI ไม่สามารถขึ 9นราคาได้ เนื.องจากถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ อีกทังมี
9 การเข้ ามาแทรกแซงตลาดของกลุม่ บริ ษัท
เหล็กของประเทศจีน ซึง. ทุม่ ตลาดในประเทศจนทําให้ ยอดขายของ SSI ลดลง
อีกทังปั
9 จจัยทางธรรมชาติซงึ. ไม่สามารถควบคุมได้ ทังการเกิ
9
ดซึนามิในประเทศญี.ปนุ่ และการเกิดวิกฤตินํ 9าท่วมใหญ่เมื.อ
ปลายปี 2554 ทําให้ กลุม่ ธุรกิจยานยนต์ซึ.งเป็ นลูกค้ ากลุม่ ใหญ่ของ SSI ชะลอการผลิต ซึ.งมีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายสินค้ า
กลุม่ เหล็กอย่างหลีกเลีย. งไม่ได้ ดังนันการนํ
9
าเข้ าและส่งออกของกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ ลดลง
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ในส่วนของสินค้ านอกเครื อนัน9 ถึงแม้ ปริ มาณยังน้ อยแต่มีผลประกอบการที.น่าพอใจ โดยมีการเพิ.มฐานของกลุม่ ลูกค้ า
เช่น การเพิ.มขึ 9นของกลุม่ นํ 9ามันปาล์ม และ ประเภทของการบริ การ เช่นการเพิ.มบริ การขนถ่านตู้คอนเทนเนอร์ การเชื.อมโยงการ
ขนส่งกับกลุม่ เรื อลําเลียง ซึง. บางบริ การยังไม่ยงั. ยืนแต่ก็มีแนวโน้ มที.ดีในอนาคต
ในส่วนการลงทุนนัน9 บริ ษัทก็ไม่ได้ หยุดนิ.ง บริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงการ PPC Shore Crane Project ซึ.งเป็ นการ
ลงทุนในการจัดซื 9อเครนขนาดยก 100 ตัน จํานวน 2 ตัว เพื.อรองรับการขนถ่ายสินค้ าจาก SSI-UK ซึง. จะเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท
อีกส่วนหนึง. ในปี 2555 นี 9 ถึงแม้ ในปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไม่ดีนกั บริ ษัท ยังรักษาผลประกอบการให้ มีกําไรได้
โดยมีกําไรสุทธิถึง 109 ล้ านบาท ยังคงรักษาและสร้ างผลประโยชน์ที.ดีให้ กบั กลุม่ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป
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รางวัลแห่ งความภาคภูมใิ จ Award for Proud
-

รางวัล ZERO ACCIDENT 3 ปี ติดต่ อกัน ( ปี 2551 - 2554 )

-

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับจังหวัด ปี 2553

-

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศปี 2554
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บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด
สํานักงานกรุ งเทพฯ
ชัน9 6 อาคารประภาวิทย์ เลขที. 28/1 ถนนสุรศักดิZ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 2630 0323 - 32 โทรสาร +66 2236 7057
สํานักงานบางสะพาน
ชัน9 2 อาคารท่าเรือประจวบ เลขที. 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทรศัพท์ +66 3269 3101 - 17 โทรสาร +66 3269 3123
www.facebook.com/PrachuapPort
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